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What is a lumbar puncture? 
A lumbar puncture is a procedure done to collect a sample of cerebrospinal fluid 
(CSF, fluid surrounding the brain and spinal cord).

Why would I need a 
lumbar puncture?
Your doctor might recommend doing a lumbar puncture to:
• Diagnose several neurological disorders, infections, cancers, or bleeding in/around 

the brain or spinal cord 
• Remove excess fluid around the brain
• Measure the pressure of the CSF around the brain and spinal cord

How do I prepare for the 
lumbar puncture?
• On the day of the lumbar puncture, you may be asked to stop eating and drinking 

before the scheduled procedure time.
• Check with your doctor if you need to stop or adjust the dose of any of your 

medications before the procedure, especially blood thinners. 
• Inform your doctor about any type of allergy you have.
• Make sure to inform the doctor if you are or might be pregnant.
• Do not come to the Medical Center alone. You will need someone to take you 

home after the lumbar puncture.
• Be at the Medical Center at least 30 minutes before the scheduled procedure time.
• You will be asked to sign a consent form that gives your doctor permission to 

perform the procedure.

How is a lumbar puncture done?
• You will be asked to take off your top clothes and wear a patient gown. 
• Then, you will sit and lean forward or lie down on your side with your knees bent 

towards your chest. 
• The injection site will be cleaned with an antiseptic solution, then the doctor injects 

a local anesthetic to decrease pain sensation during the procedure.



For any questions or concerns, please contact the nurse on 01 - 350000, ext. 
7551 or 7432. We are available Monday through Friday from 8:00 am till 5:00 pm. 
We are here to answer all your questions.

• The doctor will insert a needle in your lower spine and withdraw a sample of CSF. 
You may feel pressure in your back during the needle insertion.

• The needle will be removed and the injection site will be covered with a bandage.
• The procedure takes around 30 minutes.
• When the procedure is done, you will lie flat on your back for around one hour.

What happens after the  
lumbar puncture?
• After the procedure, someone has to drive you home. You should avoid driving for 

the rest of the day.
• During the first 24 hours after the procedure, you should rest and avoid any  

strenuous activity.
• You may have a headache or a backache and you may feel pain or soreness 

at the injection site for two days. In case of discomfort, apply cold packs to the 
injection site to reduce it. You may take painkillers as prescribed by your doctor to 
relieve the pain.

• You can receive the official report of the lumbar puncture from the Pathology & 
Laboratory Medicine Reports (AUBMC main building, first floor) after two working 
days (unless otherwise indicated by your doctor). Your doctor will discuss the 
findings of the lumbar puncture with you.

When should I contact my doctor?
Contact your doctor immediately if you have: 
• Persistent or increasing pain in your head, back, and legs
• Any sign of infection, such as fever and chills
• Swelling, redness, or bleeding/clear fluid leak at the injection site 
• Tingling or numbness below your waist
• Weakness in the legs
• Urinary symptoms such as incontinence, retention, urgency, and frequency
• Nausea or vomiting

This educational material provides general information only. It does not constitute medical advice. 
Consult your health care provider to determine whether the information applies to you.



•  بعدها، سيتم سحب اإلبرة وتغطية منطقة الحقن بضمادة.
•  يستغرق اإلجراء حوالى 30 دقيقة. 

•  عند انتهاء اإلجراء، ستستلقي مسطحاً على ظهرك لمدة ساعة تقريباً.

ماذا يحدث بعد البزل القطني؟
 

•  بعد اإلجراء، على أحدهم أن يصطحبك إلى المنزل. تجنب القيادة لباقي النهار.

•  خالل 24 ساعة بعد اإلجراء، يجب أن ترتاح وتتجنب القيام باألنشطة المجهدة.
•  قد تعاني من صداع وألم في الظهر، وقد تشعر بألم أو انزعاج في منطقة الحقن لمدة يومين. 

يمكنك وضع كمادات باردة على منطقة الحقن لتخفيف هذه األعراض ويمكنك تناول مسكنات 
لأللم بحسب وصفة الطبيب لتخفيف األلم.

•  يمكنك الحصول على التقرير الرسمي للبزل القطني من تقارير غرفة الباثولوجيا والطب المخبري 
(المبنى الرئيسي للمركز الطبي، الطابق األول) بعد يومي عمل (إّل في حال أشار الطبيب إلى غير 

ذلك). سيناقش طبيبك نتائج البزل القطني معك.

متى يجب اإلتصال بالطبيب؟
 

إتصل بطبيبك على الفور في حال الحظت:
•  ألم مستمر أو متزايد في رأسك، ظهرك، ورجليك

•  أي إشارة لإللتهاب مثل حرارة ورعشات
•  ورم، احمرار، أو نزيف/تسرّب السوائل في منطقة الحقن

•  وخز أو تنميل تحت الخاصرة
•  ضعف في الرجلين

•  أعراض بولية مثل السلس البولي، احتباس البول، الحاجة المتكررة والعاجلة للتبول
•  غثيان أو تقيؤ

لمشاركة األسئلة أو المخاوف، الرجاء اإلتصال بالممرض على الرقم 350000 - 01، رقم 
داخلي 7551 أو 7432. نحن متواجدون من اإلثنين إلى الجمعة من الساعة 8:00 صباحاً حتى 

5:00 مساًء. نحن حاضرون لإلجابة على كافة أسئلتكم.

 يحتوي هذا المستند على معلومات عامة ال تشّكل نصائح طبية بأي شكل من األشكال.
إستشر المسؤول عن رعايتك الصحية لمعرفة ما إذا كانت المعلومات الواردة هنا تنطبق عليك.



ما هو البزل القطني؟
 

البزل القطني (lumbar puncture) هو إجراء يهدف إلى الحصول على عيّنة من السائل النخاعي 
(السائل حول الدماغ والحبل الشوكي).

ما هي األسباب التي تستدعي إجراء 
البزل القطني؟

 
قد يوصي طبيبك بإجراء البزل القطني من أجل: 

 •  تشخيص عّدة اضطرابات عصبية، التهابات، سرطانات، أو نزيف في الدماغ أو الحبل الشوكي
أو حولهما

•  إزالة السائل الزائد حول الدماغ
•  قياس ضغط السائل النخاعي حول الدماغ والحبل الشوكي

كيف أتحضر للبزل القطني؟
 

•  يوم البزل القطني، قد ُيطلب منك التوقف عن تناول الطعام والشراب قبل موعد اإلجراء المحدد.
•  تأكد من طبيبك عن ضرورة التوقف عن تناول أي من األدوية التي تتناولها أو تعديل جرعات أي 

منها قبل اإلجراء، بخاصةً إذا كنت تتناول مخثّر للدم.
•  أخبر طبيبك عن أي نوع من أنواع الحساسية التي تعاني منها.

•  إحرصي على إبالغ طبيبك إذا كنت أو قد تكونين حامالً.
•  ل تأتي إلى المركز الطبي وحيداً. ستحتاج إلى من يصطحبك إلى المنزل بعد اإلجراء.

•  يجب أن تأتي إلى المركز الطبي قبل موعد اإلجراء المحدد بـ 30 دقيقة على األقل.
•  سُيطلب منك التوقيع على موافقة تسمح بموجبها للطبيب القيام باإلجراء.

كيف يتم إجراء البزل القطني؟
 

•  سُيطلب منك تغيير مالبسك العلوية وارتداء ثوب المريض.
•  سُيطلب منك إما الجلوس والميل إلى األمام أو الستلقاء على جانبك وثني ركبتيك نحو صدرك.

•  سيتم تنظيف منطقة الحقن بمحلول مطهر بعدها يحقن الطبيب مخدراً موضعياً لتخفيف أي شعور 
باأللم خالل اإلجراء.

•  سُيدخل الطبيب إبرة في المنطقة السفلية من العمود الفقري ويسحب عيّنة من السائل النخاعي. 
قد تشعر بضغط في ظهرك عند إدخال اإلبرة.
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