
Historia cesarskiego cięcia sięga czasów 
starożytnych, choć zabieg ten przepro-
wadzany był w zupełnie innym celu niż 
obecnie. W starożytnym Rzymie, jeszcze 
przed naszą erą, w ten sposób wydoby-
wano z łona martwej matki płód, do-
piero potem, zgodnie z prawem, mógł 
odbyć się jej pogrzeb. Istnieją przesłanki 
wskazujące, iż tak właśnie przyszedł na 
świat Juliusz Cezar. Bardziej wiarygodne 
źródła podają nazwiska Mariusa Maniliu-
sa (zdobywcy Kartaginy), a w średnio-
wieczu papieża Grzegorza IV oraz króla 
angielskiego Edwarda VI. W tamtych 
czasach cesarskie cięcie następowało 
zawsze po śmierci matki. Na rok 1500 
datuje się pierwszy taki zabieg przepro-
wadzony na żywej kobiecie, która zmarła 
jednak kilka dni po porodzie. Natomiast 
w początkach XVII wieku podczas cesar-
skiego cięcia udało się zachować życie 
matki i dziecka. Z biegiem lat, po wpro-
wadzeniu do nowożytnej medycyny 
aseptyki, anestezjologii i leczenia prze-

ciwbakteryjnego, porody takie dawały 
coraz większe szanse na przeżycie obu 
stronom. Pod koniec XIX wieku włoski 
położnik Eduardo Porro opracował no-
woczesną metodę wydobycia dziecka 
poprzez cięcie cesarskie, co pozwoliło 
na zachowanie przy życiu nawet do 40% 
operowanych kobiet, co w tamtych cza-
sach było ogromnym sukcesem. 

WSKAZANIA
Obecnie posiadamy duży komfort, jeśli 
chodzi o sam zabieg cesarskiego cięcia, 
jak i przygotowanie się do niego. Mo-
żemy wyróżnić dwie odrębne sytuacje: 
w jednej kobieta dużo wcześniej jest 
świadoma, w jaki sposób przyjdzie na 
świat jej dziecko, w drugiej – cesarskie 
cięcie wykonuje się „na cito”. Zabiegi pla-
nowane przeprowadzane są ze względu 
na wskazania zdrowotne bądź uwarunko-
wania położnicze. Te drugie to najczęściej 
nieprawidłowe ułożenie główki lub całe-
go płodu, ciężki stan przedrzucawkowy, 

powtarzająca się bradykardia płodu, wy-
padnięcie pępowiny czy przedwczesne 
odklejenie się łożyska. Jeśli mowa o wska-
zaniach pozapołożniczych, dotyczących 
samej kobiety, mamy na myśli: ciężkie 
choroby sercowo-naczyniowe, choroby 
płuc, odwarstwienie siatkówki, choroby 
neurologiczne czy psychiatryczne. Do 
tych ostatnich zalicza się coraz częściej 
występującą tokofobię, czyli lęk przed 
porodem, który dotyczy już nawet co 
dziesiątej kobiety. 

PRZYGOTOWANIE I PRZEBIEG 
ZABIEGU
Ciężarna spędza w szpitalu zazwyczaj 
dobę przed planowanym cesarskim cię-
ciem. Na izbę pacjentka powinna zgłosić 
się z dowodem osobistym, skierowaniem, 
zaświadczeniem o ubezpieczeniu, kartą 
ciąży i wynikami badań. Część placówek 
wykonuje tego dnia samodzielnie bada-
nia krwi i moczu. Żadna kobieta nie może 
zapomnieć o wyprawce dla dziecka i dla 
siebie. Należy zabrać środki higieniczne, 
luźne koszule, podkłady poporodowe do 
bielizny oraz przewiewne jednorazowe 
majtki dla ciężarnych. Do samego zabiegu 
trzeba być na czczo, jeść można mniej 
więcej do godziny 18.00, a pić maksy-
malnie do północy. Pacjentki są proszone 
również o zgolenie włosów łonowych 
w okolicy cięcia, dlatego należy zabrać 
ze sobą do szpitala maszynkę. 

CESARSKIE CIĘCIE
bez tajemnic
Cesarskie cięcie jest wyjątkowym przeżyciem zarówno dla matki, jak i dla ojca dziecka. 
Dlatego zachęcamy do bliższego przyjrzenia się temu zabiegowi, odpowiedniego przygoto-
wania się i zaangażowania ze strony obojga rodziców. W ten sposób z roku na rok na świat 
przychodzi coraz więcej dzieci, w Polsce nieco ponad 40%. 
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W 2015 r. w badanych szpitalach było 43% 
cesarskich cięć, podczas gdy średni odsetek 

cesarskich cięć w Europie to 25%.
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Cesarskie cięcie odbywa się zazwyczaj 
rano. Kilka minut przed rozpoczęciem za-
biegu położna podłącza przyszłą mamę 
do KTG, mierzy ciśnienie, temperaturę, 
zakłada wenflon, którym podawane są 
leki oraz kroplówkę w celu odpowied-
niego nawodnienia. Tak przygotowana 
kobieta jest przewożona na blok opera-
cyjny, do tej pory może pozostawać ze 
swoim partnerem, jednak na sali opera-
cyjnej, zostaje już sama. 

Podczas cesarskiego cięcia mamy do 
czynienia z dwoma rodzajami znieczule-
nia, w zależności od tego, czy poród jest 
planowany, czy wykonywany w trybie 
pilnym. Planowane zabiegi przeprowa-
dza się w znieczuleniu częściowym, po-
dawanym zewnątrzoponowo lub pod-
pajęczynówkowo. Anestezjolog w celu 
przerwania przewodnictwa nerwowego 
wkłuwa cienką igłę między 3. a 4. kręg 
lędźwiowy. Nie jest to zbyt bolesne, je-
dynie można poczuć lekki chłód. Kobieta 

proszona jest o wygięcie pleców w tzw. 
koci grzbiet, by ułatwić lekarzom pre-
cyzyjne wkłucie. Znieczulenie działa już 

po 2-3 minutach, a wtedy zaczyna się 
operacja. Pacjentka nie powinna nic czuć 
od pasa w dół. Bywa, że oprócz środków 
znieczulających podawany jest dożylnie 
także antybiotyk (w przypadku, gdy ko-
bieta ma infekcję i może zarazić dziecko), 
a także leki przeciwzakrzepowe. W przy-
padku konieczności wykonania nagłego 
cesarskiego cięcia, pacjentce podawane 
jest dożylnie znieczulenie ogólne, tzw. 
narkoza. Nie ma wtedy czasu na przy-
gotowanie się do znieczulenia częścio-
wego. Przyszła mama nic nie słyszy ani 
nie czuje, jest podłączona do respiratora, 

oddycha przez rurkę, którą wprowadza 
się specjalną mieszaninę gazów, czasami 
nakładana jest też maska tlenowa. Narko-

za zaczyna działać już po 10 sekundach, 
kobieta jedynie przez chwilę odczuwa 
suchość w gardle i kołatanie serca. 

Podczas operacji w znieczuleniu prze-
wodowym pacjentka pozostaje świa-
doma, może też odczuwać lekkie szarp-
nięcie, gdy dziecko zostaje wyjmowane. 
Zdarza się, iż pojawiają się nieprzyjemne 
odczucia, jak osłabienie, zawroty głowy 
czy powracające czucie, wtedy można 
zwiększyć dawkę anestetyku. Kobieta 
samego zabiegu nie widzi, odbywa się 
on za parawanem. Początkowo 

Zabiegi planowane przeprowadzane są 
ze względu na wskazania zdrowotne bądź 

uwarunkowania położnicze.
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skóra brzucha zostaje odkażona środ-
kiem antyseptycznym i obłożona steryl-
nymi kompresami, a lekarz przystępuje 
do operacji. Nacina skórę w dole brzu-
cha, obecnie poziomo, kiedyś pionowo, 
tuż ponad linią bikini. Nacięciu ulegają, 
oprócz skóry także powięzie, mięśnie 
brzucha i mięsień macicy. Wyjęcie 
dziecka trwa kilka minut, zostaje ono 
na chwilę pokazane matce, a następnie 
zbadane, zmierzone i zważone. W tym 
czasie brzuch zostaje zszyty, może to 
trwać nawet do godziny. Następnie 
dziecko zostanie odwiezione na oddział 
noworodkowy, a kobieta na poopera-
cyjny. 

Znieczulenie ogólne wykonuje się 
obecnie zazwyczaj tylko w nagłych 
przypadkach, gdy zagrożone jest zdro-
wie lub życie dziecka. Zabieg taki musi 
zostać wykonany bardzo szybko, gdyż 
środki znieczulające mogą przedostać 
się przez łożysko do płodu. Wybudzenie 
po znieczuleniu ogólnym bywa bardzo 
nieprzyjemne, taka forma anestezji ob-

ciąża serce, a pacjentka dłużej dochodzi 
do siebie. 

Po pewnym czasie od zabiegu znieczu-
lenie mija, a wtedy kobieta skarży się na 
wiele negatywnych skutków operacji. 
Rana na podbrzuszu przez kilka pierw-
szych dni jest bardzo bolesna pomimo 
podawania leków przeciwbólowych. Pa-
cjentka często odczuwa również nudno-
ści, silne bóle głowy, zdarzają się nawet 
wymioty, a po znieczuleniu regionalnym 
– drętwienie nóg, które może utrzymać 
się jeszcze długo po wyjściu ze szpitala. 
Niektóre panie skarżą się na bóle ple-
ców w okolicach wkłucia, a po narkozie 
odczuwają osłabienie, są śpiące i mają 
niższe ciśnienie. 

REKONWALESCENCJA PO CIĘ-
CIU CESARSKIM
Zaraz po cesarskim cięciu pacjentka zo-
staje przewieziona na salę pooperacyjną, 
gdzie stale czuwa nad nią pielęgniar-
ka, która m.in. dokonuje regularnych 
pomiarów ciśnienia. Gdy kobieta jest 

w dobrym stanie i nie potrzebuje już 
takiej opieki, przechodzi na zwykłą salę 
na oddziale położniczym. Położne nadal 
zajmują się taką pacjentką, myją, zmie-
niają podkłady, zwilżają usta. Dbają o to, 
by kobieta odczuwała jak najmniejszy 
ból, podają leki przeciwbólowe domię-
śniowo i dożylnie, a po 24 godzinach 
zazwyczaj wystarczają już czopki.

Pierwsze kroki po takim porodzie moż-
na zrobić stosunkowo szybko, po nar-
kozie kilka godzin od operacji, a po 
znieczuleniu częściowym – kilkanaście. 
Jednak zaleca się, by szczególnie w tym 
drugim przypadku, przyjmować przez 
całą dobę pozycję leżącą, bez podno-
szenia się. Zmniejszamy w ten sposób 
ryzyko silnego bólu głowy, który doku-
cza czasami nawet przez kolejne dwa 
tygodnie. Można natomiast poruszać 
stopami, wykonywać nimi ruchy okręż-
ne, by przywrócić prawidłowe krążenie 
i zapobiec zatorom. Podczas pierwszej 
próby wstania należy poprosić o pomoc 
położną, gdyż zdarzają się silne zawroty 
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głowy, co wiąże się z ryzykiem upad-
ku. Pierwszy prysznic można wziąć już 
w momencie, gdy zaczniemy chodzić. 
Do tego celu należy wybierać jedynie 
delikatne kosmetyki hipoalergiczne, 
bezzapachowe, które nie będą potem 
drażniące dla dziecka. Pacjentka, która 
poczuje się słabo, może umyć się na 
siedząco lub poprosić o pomoc. Mocz 
należy oddać jak najszybciej po wyjęciu 
cewnika z cewki moczowej, który był 
tam umieszczony w czasie operacji. Po-
dobnie z wypróżnieniem - im szybciej, 
tym lepiej. W tym przypadku pomogą 
spacery, które wspomagają pracę jelit. 
Powrót do normalnej diety trwa około 
trzech dni. W celu pozbycia się uczucia 
wzdęcia brzucha i kłopotów żołądko-

wych, warto często zmieniać pozycję. 
Do zachowania higieny krocza wystarczą 
regularne mycie i zmiana podkładów. 
Początkowo krwiste odchody poporo-
dowe są bardzo obfite, przypominają 
krwawienie miesiączkowe, kolejno zmie-
niają kolor z czerwonego na różowy, brą-
zowy, aż w końcu stają się bezbarwne. 
Zazwyczaj utrzymują się krócej niż po 
porodzie naturalnym, bo do około 3-4 ty-
godni. Zbyt skąpe krwawienie powinno 
być powodem do wizyty u lekarza, być 
może konieczne będzie podanie leków 
obkurczających macicę i udrożnienie 
kanału szyjki macicy. 

Szczególną uwagę warto zwrócić na 
ranę na brzuchu. Mimo iż zazwyczaj goi 
się ona dość szybko, nie należy w żaden 
sposób jej drażnić. Wskazane jest nosze-
nie jednorazowych majtek poporodo-
wych z wysokim stanem oraz, od czasu 

do czasu, całkowita rezygnacja z bieli-
zny. Blizna po cesarskim cięciu przez po-
czątkowy okres jeszcze dość silnie boli, 
może ciągnąć i kłuć. Kobieta odczuwa 
dyskomfort podczas kaszlu czy śmiechu. 
Rana z czasem staje się mniej widoczna, 
początkowo czerwona przeobraża się 
w różową, aż w końcu przybiera nieco 
jaśniejszy kolor niż nasza skóra. W mo-
mencie gdy z rany zejdą już wszystkie 
strupki, w celu przyspieszenia gojenia, 
można korzystać z maści wygładzają-
cych lub plastrów. Obecnie lekarze uży-
wają dwóch rodzajów szwów, wchłanial-
nych oraz zwykłych, które należy zdjąć 
u lekarza po około tygodniu od zabiegu. 
Gdy minie miesiąc od porodu, rana nie 
powinna już dokuczać. Bywa jednak, że 

zamiast się goić, zaczyna puchnąć, boleć 
i pojawia się ropna wydzielina. W takim 
przypadku od razu należy udać się do 
lekarza i wdrożyć odpowiednie leczenie.

Cesarskie cięcie absolutnie nie jest prze-
szkodą do karmienia piersią. Karmienie 
po cięciu cesarskim bywa oczywiście 
czasami kłopotliwe, gdyż w grę wchodzą 
ból, leki, emocje i przeżyte znieczulenie. 
Laktacja może być opóźniona w czasie, 
ze względu na to, że taki poród bywa 
zabiegiem nagłym, a poziom hormo-
nów odpowiedzialnych za wytwarzanie 
i wypływanie pokarmu nie rośnie stop-
niowo, jak po porodzie naturalnym. Lak-
tacja może zostać wstrzymana na kilka 
dni do tygodnia. By wszystko odbyło się 
sprawnie, wskazane jest przystawienie 
dziecka do piersi nie później, niż 6 godzin 
od operacji. Jest to zazwyczaj możliwe 
przy znieczuleniu przewodowym. Moż-

na też próbować używać laktatora. Go-
rzej sprawa wygląda po narkozie, gdyż 
zarówno matka, jak i dziecko mogą być 
senne i mało chętne do współpracy. Bar-
dzo ważna jest chęć pacjentki i położnej. 
Przy pomocy doświadczonego persone-
lu, który poda dziecko i ułoży je w od-
powiedniej pozycji, karmienie powinno 
przebiegać prawidłowo. W przypadku 
braku pokarmu lub jego niewielkiej ilości 
młode mamy mogą śmiało korzystać 
z poradni laktacyjnych. 

Kobieta po cesarskim cięciu powinna się 
przez dłuższy czas oszczędzać, przede 
wszystkim nie dźwigać, dobrze pielę-
gnować bliznę, nie wykluczać jednak 
całkowicie ruchu. Wskazane są umiarko-
wane ćwiczenia, z kolei masaże blizny 
zmniejszają prawdopodobieństwo zro-
stów. Planowanie następnej ciąży moż-
na zacząć nie wcześniej niż rok po cesar-
ce, a przy dłuższym karmieniu piersią, 
jeszcze później. Warto dać hormonom 
czas na ustabilizowanie się, a kobiecie 
na odzyskanie pełni sił. Głównym pro-
blemem podczas następnej ciąży po 
cesarce jest możliwość rozejścia się bli-
zny pooperacyjnej. Dlatego ważny jest 
wystarczająco długi okres pomiędzy 
kolejnymi ciążami oraz stała kontrola 
lekarza i badania USG brzucha. Kolejny 
poród po cesarskim cięciu może od-
być się drogami natury, jeśli wskazania 
przy poprzedniej ciąży nie dotyczyły 
złego stanu zdrowia matki, a jedynie 
nieprawidłowego ułożenia dziecka, 
czy na przykład przodującego łożyska, 
a jak wiadomo, sytuacja taka nie musi 
się powtórzyć. 

Obecnie medycyna stoi na tak wyso-
kim poziomie, iż nie należy obawiać się 
cesarskiego cięcia. Zalecane jest dobre 
przygotowanie się do tego zabiegu 
i znalezienie przyjaznego dla siebie 
szpitala. 

JOANNA SEREMAK
Pracownik Apteki

Szczególną uwagę warto zwrócić na ranę na 
brzuchu. Mimo iż zazwyczaj goi się ona dość szybko, 

nie należy w żaden sposób jej drażnić. Wskazane 
jest noszenie jednorazowych majtek poporodowych 
z wysokim stanem oraz, od czasu do czasu, całkowita 

rezygnacja z bielizny. 
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