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Cięcie cesarskie
Niniejsza ulotka zawiera informacje dla kobiet, które udają się na planowe cięcie cesarskie (z góry 
ustalone cięcie cesarskie). Każdego roku, w szpitalu Landspítali poprzez planowe cięcie cesarskie 
rodzi się ok. 200 dzieci. Są to przypadki, kiedy wiadomo jeszcze przed rozpoczęciem się porodu, że 
nie jest on możliwy drogami rodnymi. 
Lekarze położnicy służą radą w kwestii wyboru sposobu porodu oraz pomagają przyszłym rodzicom 
w podjęciu świadomej decyzji. Ważne jest, aby mieć świadomość tego, że każda operacja niesie 
za sobą ryzyko, dlatego podczas ustalania sposób porodu niezbędne jest dokładne rozważenie i 
przeanalizowanie wskazania do operacji. 
Kobiety poddane cięciu cesarskiemu hospitalizowane są na Oddziale położnictwa i ciąży powikłanej 
22-A w szpitalu Landspítali. Z oddziałem tym można skontaktować się za pośrednictwem centrali 
telefonicznej w Landspítali pod numerem telefonu 543-1000.
Twoje cięcie cesarskie odbędzie się ___________________dnia________/_____  
Jeśli przed wyznaczonym terminem operacji podejrzewasz że poród się już zaczął, jeśli masz 
skurcze bądź odeszły ci wody powinnaś skontaktować się z oddziałem położniczym w Lanspitali pod 
dyżurującym nr. tel. 543-3049.
Jeśli zaleceniem cesarskiego cięcia była siedząca bądź poprzeczna pozycja dziecka, trzeba być 
świadomym tego, że dziecko może w dowolnym momencie obrócić się do pozycji głowy i w takim 
przypadku operacja zostanie anulowana a Ty urodzisz w sposób naturalny.
Większość cięć cesarskich wykonywanych jest w znieczuleniu. Jest to bardziej korzystne dla 
Ciebie i Twojego dziecka oraz pozwala Ci brać większy udział w tym, co się dzieje. W wyjątkowych 
okolicznościach może zaistnieć potrzeba podania narkozy. Pielęgniarka anestezjologiczna, 
skontaktuje się z Tobą aby ocenić i spisać informacje o Twoim zdrowiu.  Wyjaśni ona Ci również, jak 
podczas operacji przebiega proces znieczulenia.
Rozmowa z anestezjologiem odbędzie się ______________dnia______/_____godz.____
Po cięciu cesarskim, aby przyspieszyć powrót do zdrowia i wyjście do domu, niezbędne jest 
zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi w tej broszurce informacyjnej oraz z filmem 
szkoleniowym dot. cięcia cesarskiego.
Film szkoleniowy znajduje się pod linkiem: https://vimeo.com/148866217
Należy pamiętać, że tylko jedna osoba towarzysząca może przebywać z Tobą zarówno na sali 
operacyjnej jak i sali pooperacyjnej.

Przygotowanie
W przeddzień cięcia cesarskiego powinnaś stawić się w godzinach przedpołudniowych w przychodni 
szpitalnej  na oddziale 10E w Landspítali przy ul. Hringbraut. Tam pobiorą Ci krew do badania. Próbki 
krwi zostaną również wysyłane do banku krwi, w przypadku potrzeby transfuzji krwi.  Jeśli mieszkasz 
poza rejonem stołecznym, na badanie krwi możesz udać się do przychodni lekarskiej. Aby wyniki 
dotarły w odpowiednim czasie, musisz zgłosić, że badanie to jest z powodu cięcia cesarskiego w 
Landspítali następnego dnia. 

Higiena
Wieczorem przed zabiegiem operacyjnym oraz rano przed operacją powinnaś wziąć prysznic. Ważne 
jest, aby oczyścić pępek i jego okolice. Można użyć zwykłe mydło. Ważne jest też, aby na ciało nie 
nakładać balsamu ani olejków, można nałożyć krem na twarz. Lakier do paznokci i biżuteria muszą 
zostać usunięte przed zabiegiem i nie można mieć makijażu.
Zaleca się nie golenie oraz nie usuwanie włosów łonowych przynajmniej na miesiąc przed operacją. 
Badania pokazują, że w ten prosty sposób można zmniejszyć infekcje płytkich ran po zabiegowych 



PRZYGOTOWANIE DO PORODU PRZEZ CIĘCIE CESARSKIE

nawet o 50 %, poprzez właśnie nie usuwanie włosów łonowych w tym czasie. Jeśli to konieczne, 
obszar podlegający zabiegowi jest golony przed udaniem się na salę operacyjną

Dieta
Nalegamy abyś  odżywiała się zdrowo, w bogatą w białko żywność zarówno przed, jak i po operacji. W 
ten sposób możesz mieć decydujący, pozytywny wpływ na to, jak Twoje rany będą się goiły i potęgować 
szybszą regenerację. W tygodniu operacji zalecamy spożywać codziennie ryby lub dania mięsne.

Poszczenie
W nocy przed zabiegiem od godz. 24:00 będziesz pościć od jedzenia, picia, tytoniu i gumy. Woda 
pitna i klarowny sok (np. jabłkowy) są dozwolone do dwóch godzin przed operacją. Jeśli zażywasz 
regularnie leki, zapytaj lekarza na wywiadzie szpitalnym lub pielęgniarkę anestezjologiczną kiedy do 
Ciebie zadzwoni, czy zaleca ich zażycie przed operacją.

Przybycie
Przyjęcie odbywa się rano w dzień operacji w szpitalu na Oddziale położnictwa i ciąży powikłanej 
22A. Oddział znajduje się na drugim piętrze po lewej stronie w szpitalu ginekologicznym. Sekretarka 
oddziałowa zadzwoni do Ciebie w tygodniu operacji i poinformuje Cię o której godzinie masz sią stawić 
na oddział. Dobrze jest też wiedzieć, że czasami cięcia cesarskie planowane mogą być opóźnione z 
powodu niespodziewanych operacji, które są nadrzędne w stosunku do operacji planowanych.

Palenie
Palenie ma negatywny wpływ na regenerację i rany. Dlatego ważne jest, aby nie palić przez co 
najmniej 3 dni przed i po operacji.

Bagaż
Konieczne jest wzięcie ze sobą do szpitala karty ciąży. Dobrze jest mieć kapcie, szlafrok, piżamę 
i / lub inne wygodne ubrania, a także szczoteczkę do zębów, pastę do zębów i inne kosmetyki. 
Przypominamy, że osoba towarzysząca, która chce pozostać na oddziale po porodzie również 
potrzebuje piżamę i szczoteczkę do zębów.
Możesz mieć ze sobą aparat fotograficzny, który zmieści się w Twojej kieszeni.  Robienie zdjęć w 
sali operacyjnej dozwolone jest po urodzeniu dziecka, ale należy pamiętać, że nie wolno robić zdjęć 
personelowi ani otoczeniu. Nagrania wideo nie są dozwolone.
Powinnaś mieć ze sobą pieluchy, chusteczki i ubrania dla dziecka. Nie zapomnij o foteliku 
samochodowym na podróż do domu.

Odwiedziny
Dobrze jest poinformować krewnych i przyjaciół, że odwiedziny pacjentów odbywają się codziennie 
od 16:00 do 19:30. Ponieważ pobyt na oddziale jest krótki, konieczne jest wykorzystanie tego czasu 
na zdobywanie umiejętności karmienia piersią, nawiązywanie więzi z nowym dzieckiem i odpoczynek. 
Apelujemy więc o to, aby czas odwiedzin był respektowany  i ograniczony do najbliższych krewnych.

Leki przeciwbólowe
Dobrze jest zaopatrzyć dom w leki przeciwbólowe. Lek Panodil / Paratabs 500 mg i Ibúfen 400 mg można 
kupić bez recepty. Pierwsze 3 dni po zabiegu wymagają silniejszych środków przeciwbólowych. Podczas 
pobytu na oddziale szpital Ci je zapewni oraz otrzymasz też tabletki do zabrania ze sobą do domu.

Wyjście do domu
Większość kobiet zazwyczaj wychodzi do domu w ciągu 48 godzin od porodu. Wtedy, przez kilka 
pierwszych dni, położna odwiedza kobietę w jej domu. W niektórych przypadkach, z powodu 
pogorszenia się zdrowia matki i / lub dziecka, pobyt w szpitalu może być dłuższy i jest on zależny od 
opinii specjalistów.
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