
 

CiCiCiCięęęęcie cie cie cie CesarskieCesarskieCesarskieCesarskie    
 

JesteJesteJesteJesteṡ    w ciąży i istnieje  możliwow ciąży i istnieje  możliwow ciąży i istnieje  możliwow ciąży i istnieje  możliwoṡć, ać, ać, ać, albo wiesz już napewno że porlbo wiesz już napewno że porlbo wiesz już napewno że porlbo wiesz już napewno że porόd twojego d twojego d twojego d twojego 

dziecka odbędzie siędziecka odbędzie siędziecka odbędzie siędziecka odbędzie się    za pomocą cięcia cesarskiego.za pomocą cięcia cesarskiego.za pomocą cięcia cesarskiego.za pomocą cięcia cesarskiego.    Ta broszura pomoże ci Ta broszura pomoże ci Ta broszura pomoże ci Ta broszura pomoże ci 

dowiedzieć się czegodowiedzieć się czegodowiedzieć się czegodowiedzieć się czego    możesz oczekiwać i spodziewać się przy cięciu możesz oczekiwać i spodziewać się przy cięciu możesz oczekiwać i spodziewać się przy cięciu możesz oczekiwać i spodziewać się przy cięciu 

cesarskim.cesarskim.cesarskim.cesarskim.    

Co to jest cięcie cesarskieCo to jest cięcie cesarskieCo to jest cięcie cesarskieCo to jest cięcie cesarskie????    

Cesarskie cięcie to zabiegowe ukończenie ciąży przez otwarcie powłok oraz macicy i 

wydobycie płodu. Operacja trwa około 30 do 45 minut. Noworodek urodzi się około pięć 

minut od rozpoczęcia operacji.Po wydobyciu dziecka lekarz-ginecolog zszywa macicę i ranę. 

Wskazania do cesarskiego cięciaWskazania do cesarskiego cięciaWskazania do cesarskiego cięciaWskazania do cesarskiego cięcia    

Cesarskie cięcie można wykonać wyłącznie wtedy, gdy istnieją wyraźne wskazania lekarskie 

związane ze zdrowiem matki i lub dziecka. 

ZaplZaplZaplZaplanowane cięcie cesarskieanowane cięcie cesarskieanowane cięcie cesarskieanowane cięcie cesarskie    

• Nieprawidłowe położenie płodu. 

• Miednica zbyt wąska, by możliwy był poród drogami natury. 

• łożysko przodujące. 

• Przedwczesne odklejenie łożyska czy podejrzewanie krwotoku wewnętrznego. 

• Inne ryzyko zagrożenia ciąży. 

W tych przypadkach mόwi  się o planowanym lub podstawowyn cięciu cesarskim. 

Cięcie cesarskie podczas poroduCięcie cesarskie podczas poroduCięcie cesarskie podczas poroduCięcie cesarskie podczas porodu    

Często podczas porodu okazuje się że potrzebne jest cięcie cesarskie. To nazywamy wtόrne 

cięcie cesarskie. Najbardziej częstą przyczyną cięcia cesarskiego jest nieudana próba porodu. 

Jest możliwe że kobieta rodząca ma dobre bόle porodowe, ale porόd za długo trwa. Przyczyną 

może być: 

• Nieprawidłowe położenie płodu, gdy dziecko w macicy przoduje pośladkami bądź 

miednicą, a nie główką np. położenie poprzeczne, ułożenie twarzowe lub czołowe, a także 

położenie miednicowe. 

• Nieprawidłowe wstawianie się główki do kanału rodnego (tzw. wysokie proste stanie 

główki). 

 

Najczęściej cesarskie cięcie wykonywane jest z powodu zagrażającej zamartwicy 

wewnątrzmacicznej płodu, czyli bezpośredniego zagrożenia jego życia spowodowanego 



 

niedotlenieniem. Objawia się to np. zaburzeniami rytmu serca płodu, rozpoznawanymi na 

podstawie badania KTG. 

Gentle sectioGentle sectioGentle sectioGentle sectio    (łagodne cięcie cesarskie)(łagodne cięcie cesarskie)(łagodne cięcie cesarskie)(łagodne cięcie cesarskie)    

Podczas cięcia cesarskiego w Maasziekenhuis istnieje możliwoṡć do ‘gentle sectio’, to znaczy 

że kobieta rodząca i jej partner mogą ṡwiadomie uczestniczyć przy porodzie, partner może 

po porodzie zostać przy dziecku. Podczas cięcia cesarskiego rodząca matka i jej partner są 

ṡwiadkami porodu swojego dziecka. Po porodzie zostaje noworodek zbadany przez lekarza 

dziecięcego. Jezeli dziecko posiada dobrą kondycję zostanie podane w ramiona matki. 

 

Żeby zapobiedz utratę temperatury noworodka ,pielęgniarka używa metodę  „skóra do skóry” 

pomiędzy jednym z rodziców (najczęściej matką) a nowo urodzonym dzieckiem. Metoda ta 

polega na układaniu noworodka na klatce piersiowej rodzica tak, aby zapewnić kontakt 

skórny, a także na noszeniu noworodka z zachowaniem ścisłego kontaktu. 

Bespoṡredni kontakt matki i dziecka ma dużo zalet: 

• Uspokaja maluszka, daje mu poczucie bezpieczeństwa, łagodzi stres poporodowy. 

• Dziecko szybciej i lepiej rozwija się emocjonalnie, spokojniej śpi i rzadziej płacze; szybciej 

też osiąga stabilizację akcji serca i oddechu, ma lepszą regulację temperatury ciała oraz 

prawidłowe napięcie mięśniowe.  

• U kobiet dzięki kangurowaniu pobudzona zostaje laktacja, co pośrednio przyczynia się do 

osiągnięcia lepszego stanu zdrowia noworodka – wiadomo, że dzieci karmione piersią 

rzadziej chorują.  

 

 W wyjątkowych przypadkach podczas gentle sectio, kontakt matki i dziecka nie może być 

zrealizowany. W takich przypadkach metoda skόra do skόry zostaje zrealizowana przez 

partnera. 

Przygotowanie do cięcia cesarskiegoPrzygotowanie do cięcia cesarskiegoPrzygotowanie do cięcia cesarskiegoPrzygotowanie do cięcia cesarskiego    

Tak jak przed każdą opercją, tak przed cięciem cesarskim możliwie zostanie ci pobrana krew 

do badania. Anestezjolog oprócz zebrania wywiadu omówi z Tobą rodzaj znieczulenia i 

generalnie wszystkie kwestie dotyczące znieczulenia. W dniu operacji zostaniesz przyjeta na 

odziale matka/dziecko.Zgłoṡ się ze skierowaniem, dowodem osobistym i aktualnym 

zaṡwiadczeniem o ubespieczeniu.Porazdone jest wzięcie ze sobą tłumacza, lub kogoṡ 

zaufanego ktόry włada językien holenderskim. Do zabiegu musisz być na czczo. 6 godzin 

przed operacją nie możesz jeṡć i pić. Przed operacją pamiętaj o zdjeciu biżuterii, szkieł 

kontaktowych, pirsings, zmyciu makijażu, wyjeciu sztucznej szczęki. Pielęgniarka zjawi się u 

ciebie wcześniej. Podłączy cię do aparatu KTG, by sprawdzić, jak się ma dziecko, zmierzy ci 

ciśnienie i temperaturę oraz założy do żyły wenflon, którym będziesz miała podawane leki. 



 

Dostaniesz także kroplówkę, by uniknąć odwodnienia. W szpitalu, zostaniesz przebrana w 

specjalną koszulę „firmową”, Zostanies poproszona o skorzystanie z ubikacji. Tak 

przygotowana, powędrujesz na blok operacyjny. Na bloku operacyjnym pielęgniarka zakłada 

cewnik do pęcherza moczowego, by kontrolować wydzielanie moczu przez organizm. 

Rodzaj znieczuleniaRodzaj znieczuleniaRodzaj znieczuleniaRodzaj znieczulenia    

Przy cięciu cesarskim istnieją dwa rodzaje znieczulenia.:  

• Znieczulenia przewodowe - z zachowaną świadomością w czasie operacji, ale z 

wyłączeniem bólu i siły mięśniowej; 

• Znieczulenie ogólne dotchawicze (tzw. narkoza). 

Rodzaj znieczulenia jest zależny od przyczyn cięcia cesarskiego. 

Znieczulenie ogólne dotchawicze (narkoza)Znieczulenie ogólne dotchawicze (narkoza)Znieczulenie ogólne dotchawicze (narkoza)Znieczulenie ogólne dotchawicze (narkoza)    

Jest to znieczulenie z utratą świadomości spowodowaną lekami nasennymi, przeciwbólowymi 

i zwiotczającymi mięśnie podawanymi dożylnie. Przedłużenie snu, bezbolesność i zwiotczenie 

mięśni uzyskiwane jest stosowaniem środków wziewnych w czasie oddechu kontrolowanego, 

prowadzonego przez anestezjologa. Po wybudzeniu pacjentka otrzymuje środki 

przeciwbólowe drogą dożylną.  

 

Metoda ta u kobiet ciężarnych i rodzących powinna być stosowana wyłącznie wtedy, kiedy 

stwierdzono przeciwwskazania do znieczulenia przewodowego lub na specjalne życzenie 

pacjentki. Ten ṡrodek znieczulenia zostaje bardzo żadko stosowany. 

Znieczulenie zewnątrzoponowe ciągłe (zachowana świadomość)Znieczulenie zewnątrzoponowe ciągłe (zachowana świadomość)Znieczulenie zewnątrzoponowe ciągłe (zachowana świadomość)Znieczulenie zewnątrzoponowe ciągłe (zachowana świadomość)    

Środek znieczulenia miejscowego podawany jest przez cewnik wcześniej wprowadzony do 

kanału kręgowego nad oponę twardą w odcinku lędźwiowym. Podanie leku w małej dawce 

zapewnia skuteczne znieczulenie. Cechą tego znieczulenia jest zachowanie czucia 

powierzchniowego, co oznacza, że pacjentka czuje dotyk na obszarze znieczulonym, ale nie 

odczuwa bólu. Jednocześnie z wyłączeniem bólu następuje osłabienie siły mięśniowej. Metoda 

ta umożliwia zniesienie bólu przez okres 15-20 godzin po operacji, co ułatwia bezpośredni 

kontakt matki z dzieckiem. Metoda zapewnia niską toksyczność znieczulanej pacjentce i jej 

dziecku. 

OperacjaOperacjaOperacjaOperacja    

Ginekolog przecina powłoki brzuszne i macicȩ 10 do 15 cm powyżej wzgórza łonowego. Przy 

wyjątkowych sytuacjach robione jest ciȩcie od pȩpka w dół. Jest to zabieg chirurgiczny, który 

polega na rozcięciu powłok brzusznych i macicy  w celu wyjęcia dziecka z łona matki. Czas 

wyjȩcia noworodka jest godziną narodzin. Po narodzinach zostaje przeciȩta pȩpowina. Po 

przeciȩciu pȩpowiny matka daostaje przez kroplówkȩ leki na skórcze macicy. Ten antybiotyk 



 

podawany  jest zapobiegawczo i jednorazowo. Po urodzeniu łożyska ginecolog zaszywa 

macicȩ i powłoki brzuszne. 

Obecność partObecność partObecność partObecność partnera/przyszłego ojcanera/przyszłego ojcanera/przyszłego ojcanera/przyszłego ojca    

Przyszły ojciec może ṡwiadomie uczestniczyć przy porodzie. W niektórych wyjątkowych 

sytuacjach jest to niemożliwe np: przy nieplanowanym ciȩciu cesarskim, przy ciȩciu cesarskim 

pod narkozą, kiedy brak personelu który przygotowuje partnera do narodzin dziecka. 

 

Na bloku operacyjnym przestrzegane są zasady miȩdzy innymi żeby  

-zapobiedz zkaeżń- i w nagłych sytuacjach szyko podejść do akcji. 

Dlatego wymagane są warunki: 

• Pielȩgniarka prowadzi partnera na salȩ operacyjną, i wyznacza miejsce pobytu. 

• Przed wejściem na salȩ operacyjną trzeba ubrać ubrania ochronne 

• Na sali operacyjnej można robić zdjȩcia , filmowanie jest zabronione. 

• Jeżeli ginekolog , lekarz dzieciȩcy lub anestezjolog  poleci opuścic salȩ operacyjną,prosze 

natychmiast zrealizować polecenie i niezwłocznie wyjśćz bloku operacyjnego i czekać na 

korytarzu 

• W wypadku jak partner niedobrze siȩ poczuje , musi niezwłocznie poinformować 

pielȩgniarkȩ. 

Twoje dzieckoTwoje dzieckoTwoje dzieckoTwoje dziecko    

W zależności przyczyn ciȩcia cesarskiego ,wieku ciążowego i stanu noworodka, dziecko 

bȩdzie leąło na klatce matki do końca operacji. Odrazu po urodzeniu lekarz dzieciȩcy bada 

noworodka. Jama ustna dziecka zostanie oczyszczona z wód płodowych, w razie potrzeby 

zostanie podany tlen. 

 

Jeżeli stan matki i dziecka iest dobry, zostaną po operacji przeniesieni na salȩ pooperacyjną, i 

nastȩpnie na odział położniczy. 

Po operacjiPo operacjiPo operacjiPo operacji    

Krótko po porodzie odczuwasz ból, i bóle poporodowe. Dlatego otrzmasz tabletki 

przeciwbóloewe. Przy znieczuleniu miejscowym w pierwszych godzinach nie masz kontroli w 

nogach i pȩcheżu moczowym. Po pewnym czasie powróci uczucie w nogach, a mocz jest 

odprowadzany za pomocą cewnika. Po ciȩciu cesarskim jest cisnienie tȩtnicze, rytm serca, 

utrata krwi, poziom macicy i produkcja moczu regularnie kontrolowana. 

 

Partner ma możiwość pobytu w szpitalu razem z matką noworodka i noworodkiem. O tym 

wiȩcej informacji w broszurze “informacja dla odwiedzających”. 



 

Żeby zapobiedz zakrzepicy, przez nastȩpne 2 dni zostanie jeden raz dziennie podany 

zastrzyk podskórny z heparyną (lek rozrzedzający krew). Dzien po operacji zostanie pobrana 

krew do badania, żeby sprawdzić czy nie masz niedokrwistości. 

 

Po oddaniu stolca lekarz omówi z tobą czy jest potrzeba przyjmowania tabletek żelaza (prz 

dużej utracie krwi). 

 

Jeżeli wyniki krwi są dobre, zostaniesz odłączona od kroplówki. Po jednym lub dwóch dniach 

jelita zaczynają przybierać swoją czynność. Istnieje możliwość wzdȩcia brzucha. Po operacji 

zaczynasz picie małej ilości wody. Jeżeli nie jest ci niedobrze dostaniesz filizankȩ herbaty. 

Jeżeli dalej siȩ dobrze czujesz możesz rozpocząć normalną dietȩ. Szwy podskórne 

rozpuszczą sie same, wszystkie inne zostaną około 7 dnia po operacji zdjȩte. 

Karmienie piersiąKarmienie piersiąKarmienie piersiąKarmienie piersią    

Po ciȩciu cesarskim można karmić piersią.Ciȩcie cesarskie, pod narkozą, czy w lokalnym 

znieczuleniu nie ma wpływu na karmienie piersią.Duże znaczenie ma kondycja noworodka. W 

przypadku jak twoje dziecko leży w inkubatorze, jest możliwość “ściągania “pokarmu. Mleko 

zostanie novorodkowi podane przez kubeczek, butelkȩ, lub przy pomocy palca i strzykawki 

ze specjalnaą miȩkką pipetką. 

 

Jeżeli postanowiłaś karmić piersią, skorzystaj z pierwszego odruchu ssania które novorodek 

posiada zaraz po narodzeniu. Im szybciej maluch zacznie ssać, tym sprawniej będzie 

produkowany pokarm. Maluch otrzyma pierwszy pokarm zwany siarą. Pierwszy dzień po 

porodzie polecone jest karmienie piersią. Można także leżeć wygodnie na boku, obok 

dziecka, pielȩgniarka pomorze w przyłożeniu dziecka do piersi. 

Fotografia przy cieciu cesarskim Fotografia przy cieciu cesarskim Fotografia przy cieciu cesarskim Fotografia przy cieciu cesarskim     

Większość rodziców pragnie chwile pordu podczas cięcia cesarskiego utrzymać na stałe, 

dlatego coraz częściej korzysta się z fotografii  przy porodzie. W Maasziekenhuis jest 

możliwość wynajęcia fotografa, który na sali operacyjnej robi zdjęcia porodu. Na sali 

operacyjnej stanowią ścisłe zasady, dlatego między szpitalem i fotografem zawarte są umowy. 

Wypis ze szpitalaWypis ze szpitalaWypis ze szpitalaWypis ze szpitala    

Wypis ze szpitala odbywa sie najczȩśiej 48 godzin po cesarce. Jeżeli pobyt w szpitalu trwał do 

ośmiu dni, masz prawo do opieki położniczej w domu. Sześć tygodni po porodzie zgłosisz siȩ 

na kontrole w poradni ginecologicznej. Kiedy twoje dziecko jeszcze nie może opuścić 

szpitala, istnieje możliwość skorzysania z “rooming in” z własną opieką położniczą. Zobacz 

broszurȩ ”Verplaatste kraamzorg” - przeniesiona opieka położnicza. 



 

Wskazówki do domuWskazówki do domuWskazówki do domuWskazówki do domu    

Bezpośrednio po porodzie do domu możesz być osłabiona.W twoim życiu nastąpiły duże 

zmiany. Zostałas matką i przeszłaś poważną operację, twój organizm potrzebuje czasu, by się 

zregenerować. Zostaje dużo pytań, ważne jest słuchać sygnałów swojego ciała. 

PrzemPrzemPrzemPrzemȩczenie czenie czenie czenie     

To oczywiste, że potrzebujesz teraz dużo odpoczynku. Przede wszystkim przygotuj się na to, 

że będziesz potrzebować pomocy - partnera, rodziców, przyjaciół, opiekunki. Jest możliwość 

otrzymania  pomocy położnej lub pomocy  rodzinnej. 

UUUUtrara krwi trara krwi trara krwi trara krwi ––––    upławyupławyupławyupławy    

U każdej kobiety, niezależnie od sposobu, w jaki urodziła, dochodzi do wydalania tzw, 

odchodów poporodowych. W tym czsie nie można stosować tamponów w związku z ryzykiem 

infekcji. 

PielPielPielPielȩgnowanie bliznygnowanie bliznygnowanie bliznygnowanie blizny    

Jeżeli rana po operacji jezcze cieknie i nie jest zupełnie zagojona  można ją dobrze pod 

prysznicem spłukać i ostrożnie wytrzeć rȩcznikiem. Żeby własnych ubrań nie zabrudzić 

można na ranȩ przyłożć gazȩ. Bezpośrednio po operacji blizna będzie czerwona i bolesna. 

 

Cesarskie cięcie wykonuje się zwykle na dolnej części brzucha niektóre kobiety czują 

zdrętwienie blizny nawet po kilku miesiącach. 

Praca i actywnośćPraca i actywnośćPraca i actywnośćPraca i actywność    

• To oczywiste, że potrzebujesz teraz dużo odpoczynku. Postaraj się jednak stopniowo 

zwiększać swoją aktywność - wstawaj, spaceruj. Pamiętaj tylko, by przez co najmniej 6 

tygodni unikać męczących prac domowych i podnoszenia ciężkich przedmiotów. 

• Po 4 tygodniach możesz wykonywać wiȩcej czynności przy których dłużej trzeba stać np: 

prasowanie. 

• Po upływie około 6 tygodni możesz zacząć umiarkowanie ćwiczyć. Po kilku miesiącach 

powrócisz do dawnej formy. Ćwiczenia poporodowe zaczynać już po 3 tygodniach. 

• Prowadzić samochód i płwać możesz po 3 tygodniach. 

• Jazda na roweże po 4 tygodniach. 

• Ćwiczenia sportowe po 6 tygodniach. 

Stosunek płciowy i antykoncepcjaStosunek płciowy i antykoncepcjaStosunek płciowy i antykoncepcjaStosunek płciowy i antykoncepcja    

Teoretycznie po zakończeniu połogu, czyli upływie czterech tygodni od porodu, kobieta może 

już normalnie funkcjonować, a więc również podjąć współżycie. Każda z młodych mam miała 



 

inny poród, inaczej się po nim czuje i szybciej lub później nabiera ochoty na seksualny 

kontakt. Używanie antykoncepcji jest takie same jak przy ”normalnym” porodzie. 

Kontrola poliklinicznaKontrola poliklinicznaKontrola poliklinicznaKontrola polikliniczna    

Kontrola polikliniczna odbywa siȩ w 4 do 6 tygodni po ciȩciu cesarski.Podczas kontroli lekarz 

bada twój brzuch,przeprowadza wywiad na temat karmienia piersią,antykoncepcji,i możliwość 

nastȩpnej ciąży i porodu. 

PowikłanPowikłanPowikłanPowikłaniaiaiaia    

Ciecie cesarskie jest operacją brzuszną, której mogą towarzyszyć klasyczne powikłania 

występujące podczas zabiegu, jak również po nim. 

Niedokrwistość Niedokrwistość Niedokrwistość Niedokrwistość     

W trakcie cięcia cesarskiego utrata krwi jest większa niż podczas porodu siłami naturalnymi. 

Czsami jest potrzeba transfuzji krwi lub przyjmowanie tabletek żelaza. Przy Łożyszku 

przodującym jest szansa dużego krwotoku, wtedy nieunikalna jest transfuzja krwi. 

ZZZZakażenia układu moczowegoakażenia układu moczowegoakażenia układu moczowegoakażenia układu moczowego    

Wniektórych przypadkach wystepuje zakażenie układu moczowego, dlatego podczas pobytu 

w szpitalu pobierany jest mocz do badania, i w razie potrzeby podawany antybiotyk. 

Krwotok  w jamie brzusznejKrwotok  w jamie brzusznejKrwotok  w jamie brzusznejKrwotok  w jamie brzusznej    

Jest to bardzo rzadkie powikłanie po ciȩciu cesarskimktóre nastȩpuje przy poważnie wysokim 

cisnieniu tȩtniczym gdzie zaburzona jest czynność krzepniȩcia krwi. Wtedy jest potrzebna 

druga operacja. 

Podbiegnięcia krwawe/siniaki ranyPodbiegnięcia krwawe/siniaki ranyPodbiegnięcia krwawe/siniaki ranyPodbiegnięcia krwawe/siniaki rany    

Jak naczynko krwionośne jest uszkodzone i krwawi powstają podbiegnięcia krwawe/siniaki -

rany. Ryzyko na podbiegniȩcia krwawe jest wiȩkrze przy zaburzoneym krzepniȩciu krwi, 

najczȩściej przy  wysokim cisnieniu tȩtniczym. 

Zakrzenie ranyZakrzenie ranyZakrzenie ranyZakrzenie rany    

Zakarzenie rany nie jest czȩstym powikłaniem.Wiȩksze ryzyko jest po długim porodzie który 

zakończył siȩ ciȩciem cesarskim, daltego podawany jest antybiotyk. 

PPPPowikłania zakrzepowoowikłania zakrzepowoowikłania zakrzepowoowikłania zakrzepowo    ––––    zatorowe zatorowe zatorowe zatorowe     

Ryzyko wystąpienia choroby dotyczy każdej ciężarnej i rośnie wraz z czasem trwania ciąży, 

Jeżeli kobieta  nie jest wczesne uruchomienia po operacji dostaje środki antyzakrzepowe. 

 



 

UUUUrazy układu moczowego razy układu moczowego razy układu moczowego razy układu moczowego     

Częstość występowania tego powikłania jest zmienna i wzrasta np. wraz z ilością uprzednich 

operacji na mięśniu macicy (stany po cieciu cesarskim). Też mogą znajdować sie zrosty w 

okolicy pȩcheżmoczowego. Profilaktyka tego typu powikłań obejmuje wykonanie możliwie 

wysokiego otwarcia jamy otrzewnej, bardzo delikatne preparowanie pęcherza moczowego. 

Zaparcia po porodzieZaparcia po porodzieZaparcia po porodzieZaparcia po porodzie    

Zaparcia są jednym z problemów gastrycznych związanych z ciążą i połogiem. Gdy do 

wypróżnień ciȩżko lub wcale nie dochodzi, zbiera siȩ poziom płynów w jelitach i żołądku. 

Kobieta czuje sie niedobrze i wymiotuje musi być podłączona do sondy żołątkowej w celu 

odpływu płynów. Te powikłanie nieczȩsto wystȩpuje. 

Znowu ciZnowu ciZnowu ciZnowu ciȩcie cesarskie przy nastcie cesarskie przy nastcie cesarskie przy nastcie cesarskie przy nastȩpnym porodzie ?pnym porodzie ?pnym porodzie ?pnym porodzie ?    

Wskazówką do nastȩpnej ciąży jest przeczekanie minimalnie od pół do roku czasu. Czy przy 

nastȩpnej ciąży bedzie ponownie ciȩcie cesarskie zależy od wskazań ginekologa. Dlatego 

podczas pierwszej kontroli poliklinicznej zostaje ten temat z lekarzem omówiony. U kobiet po 

ciȩciu cesarskim nastȩpny poród odbywa siȩ w szpitalu. 

Jak będę sJak będę sJak będę sJak będę się czuć psychicznie?ię czuć psychicznie?ię czuć psychicznie?ię czuć psychicznie?    

Trudno przewidzieć, jak możesz się czuć po cesarskim cięciu, każda kobieta inaczej reaguje 

na taki rodzaj porodu: niektóre żałują, że nie mogły rodzić drogami natury, czują się 

zawiedzione i niespełnione, dla innych sposób urodzenia dziecka nie ma większego 

znaczenia. Przygotuj się jednak na sprzeczne odczucia: ulgi, że wszystko dobrze się 

skończyło, a jednocześnie smutku, zwłaszcza jeśli decyzja o cesarskim cięciu była nagła, a ty 

miałaś już za sobą pierwsze, wyczerpujące godziny porodu albo przygotowywałaś się do tego 

wydarzenia w szkole rodzenia. Kobiety poczas ciȩcia cesarskiego pod narkozą nieświadomie 

przechodzą tak ważny moment jak przyjście swojego malucha na świat. Niektóre kobiety 

muszą siȩ przyzwyczaić do swojego dziecka. 

Dla partnera jest to też duże wydarzenie. Dla partnera jest dosyć cieżkie uczucie patrzyć sie 

jak jego dziecko przychodzi na świat przy pomocy ciȩcia cesaeskiego, i mieć uczucie że w 

niczym nie możesz pomóc.Ważne jest żeby swoje uczucia ze sobą dzielic. 

Zgłoś Zgłoś Zgłoś Zgłoś się do lekarza, jeśli:się do lekarza, jeśli:się do lekarza, jeśli:się do lekarza, jeśli:    

• Masz gorączkę. 

• Obfite krwawienie z dróg rodnych nie zmniejsza się albo wręcz nasila. 

• Poczujesz mocny ból rany po cięciu. 

• Odchody połogowe i cuchnący zapach z pochwy. 

    



 

Jeszce pytania?Jeszce pytania?Jeszce pytania?Jeszce pytania?    

Ginekolog  położna  lub lekarz domowy jest w stanie odpowiedzieć na twoje pytania. Można 

skontaktować się z odziałem położnym B4 w Maasziekenhuis Pantein pod numerem telefonu 

0485-84 55 70. 
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