
Postępowanie po cesarskim cięciu
Jeżeli zespół medyczny zalecił wykonanie cesarskiego cięcia, nie jesteś sama — mniej więcej 1 na 4 kobiety rodzi poprzez cesarskie 
cięcie. Cesarskie cięcie to inwazyjna operacja, jednak zazwyczaj jest bardzo bezpieczna, a wiedza o tym, co wydarzy się później, 
może pomóc Ci zachować spokój.

Pamiętaj, że warto prosić o pomoc!  

Będziesz potrzebować czasu na odpoczynek oraz będziesz musiała opiekować się noworodkiem; powinnaś zatem jak 
najwięcej korzystać z pomocy rodziny i przyjaciół — zasługujesz na to! Pamiętaj, że w razie wątpliwości możesz zawsze 
porozmawiać ze swoją położną.

• Opiekujący się Tobą zespół będzie kontrolować, czy wszystko z Tobą w porządku, oraz będzie monitorować  
Twój oddech, tętno, a także sprawdzać, czy czujesz ból albo senność

• Przed rozpoczęciem karmienia piersią, zespół medyczny powinien zapewnić Ci dodatkową pomoc, jeżeli  
będziesz jej potrzebować

• Jeżeli rekonwalescencja przebiega prawidłowo, powinnaś być w stanie dość szybko wstać z łóżka i jeść  
lub pić normalnie

• Opatrunek z rany jest zazwyczaj zdejmowany po upływie 24 godzin

Bezpośrednio po cesarskim cięciu

• Prawdopodobnie zostaniesz w szpitalu około 3 lub 4 dni

• Jeżeli Ty i dziecko wystarczająco dobrze się czujecie, być może będziecie mogli wyjść do domu 
wcześniej i pozostawać pod kontrolną opieką w domu

• Ktoś powinien odebrać Cię ze szpitala, ponieważ nie będziesz w stanie prowadzić samochodu przez 
kilka tygodni

Powrót do domu

• To doskonały czas na odpoczynek i korzystanie z możliwości nawiązywania więzi z nowym członkiem rodziny!

• Przez kilka pierwszych dni możesz czuć się obolała, ale pamiętaj, że możesz przyjmować tylko takie leki 
przeciwbólowe, jakie zaordynuje Ci lekarz, bezpieczne dla Ciebie i Twojego dziecka

• Miejsce cięcia powinno być stale czyste i suche

• Zadbaj o swoją wygodę: noś luźne ubrania i bawełnianą bieliznę, która nie będzie podrażniać blizny

• Zadbaj o siebie, pijąc dużo płynów oraz jedząc owoce, warzywa, nabiał, chude mięso, białe i nietłuste ryby, 
pełnoziarniste produkty i inne potrawy o wysokiej zawartości błonnika

• Codziennie spokojnie spaceruj, zaczynając od kilku kroków i wydłużając spacery, gdy poczujesz się gotowa — 
postaraj się nie robić jednak nic zbytnio forsującego, jak odkurzanie lub noszenie toreb z zakupami

• Spróbuj robić zakupy spożywcze przez Internet — należy Ci się odpoczynek!

• Nie martw się, jeżeli nie wrócisz od razu na pełne obroty — powrót do wykonywania zwykłych czynności po 
cesarskim cięciu może zająć nawet do 6 miesięcy. Słuchaj swojego organizmu i nie spiesz się

Kilka kolejnych tygodni 

Enfamil Premium 2, mleko następne. Karmienie piersią jest najlepszym sposoem żywienia niemowląt.  
Karmienie sztuczne powinno następować w przypadku, gdy karmienie piersią jest niemożliwe lub utrudnionePO/ENF/18/0039.


