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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα πτυχιακή εργασία εξετάζει τη Φροντίδα στη Γυναίκα πριν και μετά τη

Καισαρική Τομή. Αρχικά παρατίθενται ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται η καισαρική

τομή, οι επιδράσεις που μπορεί να έχει στην υγεία τόσο της μητέρας όσο και του νεογνού

καθώς και οι παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν στην επιλογή αυτής της μεθόδου έναντι

του  φυσιολογικού  τοκετού.  Στη  συνέχεια,  παρουσιάζονται  στοιχείασχετικά  με  την

μεταγεννητική  αποκατάσταση  της  γυναίκας  από  καισαρική  τομή.  Δίνονται  οδηγίες  και

ασκήσεις που πρέπει να ακολουθήσει για την αποκατάστασή της. 

Η σχέση της μητέρας με το νεογνό δεν αρχίζει μόνο τη στιγμή της γέννησης του,

είναι δεδομένο ότι ξεκινά από την ενδομήτριο ζωή, με τα διάφορα στάδια που το έμβρυο

εξελίσσεται. Οι επιδράσεις,οι οικογενειακές, ψυχικές και σωματικές λαμβάνουν σημαντικό

ρόλο στην αντιμετώπιση της κύησης και στην ανάπτυξη δεσμών με το έμβρυο στην αρχή,

και το νεογνό στη συνέχεια. Η καλή ψυχική και σωματική κατάσταση, λαμβάνουν σημαντικό

ρόλο στην καλή πορεία της κυήσεως και του τοκετού αλλά και της λοχείας. Θα πρέπει να

γίνει κατανοητό στην επίτοκο, αλλά και στο περιβάλλον της, ότι η κύηση είναι φυσιολογικό

γεγονός. Ο θηλασμός είναι δικαίωμα κάθε γυναίκαςκαι συνιστάται πρόσθετη υποστηρικτική

φροντίδα στις γυναίκες που θηλάζουν μετά από καισαρική τομή.



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ως όρος, καισαρική τομή συμπεριλαμβάνει τη γέννηση του νεογνού, την έξοδο του

πλακούντα και των εμβρυϊκών υμένων διαμέσου χειρουργικής τομής που διενεργείται επί

των κοιλιακών τοιχωμάτων και της πρόσθιας επιφάνειας της μήτρας. Σε περίπτωση που κατά

το φυσιολογικό τοκετό παρουσιάζεται κάποια επιπλοκή που επιφέρει κίνδυνο τσην υγεία και

τη ζωή της επιτόκου ή του νεογνού αποφασίζεται  η γέννηση του εμβρύου με καισαρική

τομή. Επιπλέον, εάν κατά τη διάρκεια της κύησης παρουσιαστούν σοβαρά προβλήματα τότε

ο ασφαλέστερος τρόπος γέννησης του εμβρύου είναι η καισαρική τομή. Η καισαρική τομή

μπορεί να γίνει μόνο εάν δοθεί γραπτή συγκατάθεση από τον σύζυγο (σύντροφο) ή συγγενή

προτού προχωρήσει η επέμβαση. (BetterHealth, 2017). 

Η  εμπειρία  της  κύησης,  του  τοκετού  καθώς  και  η  περίοδος  της  λοχείας  είναι

σημαντική και με πλούσια συναισθήματα για τις γυναίκες,τους συντρόφους καθώς και για

τους οικείους τους. (CategoryOneCaesareanSectionManagement, 2018)

Ο τοκετός με καισαρική τομή είναι ασφαλής μέθοδος τοκετού για την επίτοκο και το

νεογνότης.  Επιπλέον,  υπάρχουν  επείγουσες  καταστάσεις.όπουη  καισαρική  τομή  είναι

αναγκαία. Είναι γεγονός ότι κατά τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται σημαντική αύξηση

της  συχνότητας  των  καισαρικών  τομών  τόσο  στη  χώρα  μας  όσο  και  σε  πολλές  άλλες

περιοχές του δυτικού, κυρίως, κόσμου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2014 περισσότερα από

το 32,2% των νεογνών τελειώνουν την ενδομήτρια ζωή τους με καισαρική τομή. Η ταχεία

αύξηση των καισαρικών τομών από το 1996 έως το 2014 την καθιστά να είναι η πιο συχνή

επέμβαση και ο αριθμός των καισαρικών τομών συνέχισε να αυξάνεται δραματικά. 

Πρέπει να τονιστεί, ότι όπως κάθε χειρουργική επέμβαση έτσι και η καισαρική τομή

ενέχει σειρά κινδύνων,  επομένως θα πρέπει να γίνει  κατανοητό, ότι  θα πρέπει να γίνεται

μόνο εφόσον υπάρχει  σοβαρός λόγος που βεβαιώνεται  ιατρικά καθώς θα πρέπει  να είναι

σεβαστή και η προσωπική επιλογή της εγκύου. Οι συνηθέστεροι κίνδυνοι για την επίτοκο να

γεννήσει  με  καισαρική  τομή και  όχι  φυσιολογικά,  είναι  όταν υπάρχει  πολύδυμος κύηση,

σοβαρή   δυσαναλογία κεφαλής και  πυέλου,  όταν υπάρχουνεπιπλοκές  στον πλακούντα ή

προηγούμενες καισαρικές. (HedwigeS.L. &IsaacsC. (2017). 

Η άφθονη βιβλιογραφία που υπάρχει σχετικά με τη διενέργεια κολπικού τοκετού μετά

από καισαρική  τομή (VaginalBirthAfterCesarean –  VBAC) και  τη ρήξη της  μήτρας  σαν

επιπλοκή στη διάρκεια αυτού του τοκετού, παρουσιάζει δεδομένα που δεν υποστηρίζουν τον



αυξημένο  κίνδυνο  στις  επίτοκες  αυτές  ώστε  να  τους  αρνηθούν  τη  δοκιμή  φυσιολογικού

τοκετού(BestBertClinic, 2010). 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται ανασκόπηση σχετικά με την καισαρική τομή. Ο τοκετός

με καισαρική τομή αποτελεί παρεμβατική διαδικασία που ενέχει κινδύνους σε γυναίκες και

νεογνά. Η καισαρική τομή αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να είναι ασφαλής η γυναίκα και

το νεογνό.

Το  δεύτερο  κεφάλαιο  αναφέρεται  στην  αναισθησία  της  καισαρικής  τομής.  Η

επισκληρίδιος αναισθησία είναι είδος αναισθησίας η οποία συγκαταλέγεται στις λεγόμενες

περιοχικές αναισθησίες και είναι η πιο συχνή μορφή αναισθησίας στην καισαρική τομή.Με

την τεχνική αυτή επιτυγχάνεται η αναισθησία σε συγκεκριμένες μόνο περιοχές του σώματος. 

Στο  τρίτο  κεφάλαιο  αναφέρονται  τα  οφέλη  του  φυσιολογικού  τοκετού  μετά  της

καισαρικής τομής (VBAC) είναι πολλά τόσο για τη μητέρα όσο και για το νεογνό. Πέρα

όμως από τα οφέλη που προσφέρει το VBAC το τρίτο κεφάλαιο περιγράφει τις αντενδείξεις,

τους κινδύνους και τις προϋποθέσεις που πρέπει να ακολουθούνται για την πραγματοποίηση

VBAC.

Στο  τέταρτο  κεφάλαιο  δίνεται  ολοκληρωμένη  εικόνα  ως  προς  την  φροντίδα  της

γυναίκας πριν και μετά την καισαρική τομή. 

Το πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται στον θηλασμό μετά από καισαρική τομή. Η επαφή

skintoskinτου νεογνού με τη μητέρα, αμέσως μετά την καισαρική τομή, βοηθά τη μητέρα και

το βρέφος με πολλούς τρόπους.

Στο  έκτο  κεφάλαιο  γίνεται  εκτενής  περιγραφή  στις  οδηγίες  που  πρέπει  να

ακολουθήσει η γυναίκα μετά την έξοδό της από το νοσοκομείο. 

Σκοπός της πτυχιακής εργασίας, είναι η διερεύνηση της φροντίδας της γυναίκας πριν

και μετά την καισαρική τομή. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ1ο

ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ  ΤΟΜΗ

1.1. Εννοιολογικός προσδιορισμός καισαρικής τομής 

Ως  καισαρική  τομή  (ΚΤ),  ορίζεται  η  τεχνική  τεχνητού  τοκετού  κατά  την  οποία

πραγματοποιείται χειρουργική τομή στην κοιλιακή χώρα (λαπαροτομία) της επιτόκου, στη

μήτρα για να γεννηθεί ένα ή και περισσότερα νεογνά. (ACOG, 2018)

Παλαιότερα, ο μαιευτήρας κατέφευγε σε αυτή τη λύση στην περίπτωση που κατά το

φυσιολογικό τοκετό παρουσιαζόταν κάποιος κίνδυνος για την υγεία και τη ζωή της επιτόκου

ή  του  κυοφορούμενου  εμβρύου.  Ωστόσο,  σήμερα  πολλές  γυναίκες  αποφασίζουν  να

γεννήσουν  με  καισαρική  τομή,  ακόμα  και  αν  δεν  συντρέχει  σοβαρός,  με  συνηθέστερη

αιτιολογία την αποφυγή του πολύωρου πόνου κατά τον τοκετό. Όταν η γυναίκα επιλέξει να

γεννήσει  με  καισαρική  τομή,  οι  μαιευτήρες,  συνήθως  προτείνουν  να  πραγματοποιείται

περίπου δέκα μέρες πριν την ολοκλήρωση των 40 εβδομάδων κύησης ανάλογα με το βάρος

του εμβρύου. (Παπακωνσταντίνου Κ., 2018)

1.2. Ιστορική αναδρομή καισαρικής τομής 

Η καισαρική τομή αποτέλεσε μέρος της ανθρώπινης κουλτούρας από την αρχαιότητα

και υπάρχουν ιστορίες τόσο σε δυτικούς όσο και άλλους πολιτισμούς αυτής της διαδικασίας,

που είχε ως αποτέλεσμα υγιείς μητέρες και απογόνους. Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία,

που αναφάρεται στην γέννηση του Ασκληπιού, ο θεός Απόλλων αφαιρεί τον Ασκληπιό (Εικ.

1.1)  από την κοιλιά  της  μητέρας του και  στη συνέχεια  πεθαίνει.  Πολλές αναφορές  στην

καισαρική τομή εμφανίζονται στην αρχαία ελληνική, ινδουιστική, αιγυπτιακή, ρωμαϊκή και

υπόλοιπη ευρωπαϊκή λαογραφία. Τα αρχαία κινεζικά χαρακτικά απεικονίζουντη διαδικασία

με προφανώς ζωντανές γυναίκες. (CesareanSection–ABriefHistory, 2013)

Ιστορικά αναφέρεται ότι από τον Boley στη Σικελία το 508 π.Χ. διασώθηκε το πρώτο

έμβρυο  μετά  από  καισαρική  τομή.  (Τσεβελέκης  Φ.  και  συν.,  2008)  Ωστόσο,  η  πρώιμη

ιστορία της καισαρικής τομής εξακολουθεί να καλύπτεται από πέπλο μυστηρίου. Ακόμη η

προέλευση της λέξης "καισαρική" έχει προφανώς παραποιηθεί με την πάροδο του χρόνου.



(CesareanSection -  ABriefHistory,  2013) Η κοινή πεποίθηση ότι η ετυμολογία της λέξης

προέρχεται  από τον τρόπο με τον οποίο γεννήθηκε ο  Julius  Caesar  (Εικ.  1.2),  θεωρείται

ανακριβής από τους ιστορικούς, καθώς η μητέρα του Aurelia φημολογείται ότι έζησε αρκετά

χρόνια και συνεπώς η επιβίωσή της μετά από καισαρική τομή θα ήταν κάτι αδύνατο για τα

δεδομένα της εποχής. (Παπαθωμά Σ.Ε., 2016) 

Εικ.1.1.Εξαγωγή του Ασκληπιού από την κοιλιά της μητέρας του Κορώνη από τον πατέρα του
Απόλλωνα. Ξυλογραφία από την έκδοση του 1549 του De Re Medica του Alessandro

Beneditti

Η  ιστορία  της  καισαρικής  τομής  μπορεί  να  κατανοηθεί  καλύτερα  στο  ευρύτερο

πλαίσιο  της  ιστορίας  του  τοκετού  και  της  γενικής  ιατρικής  από  διηγήσεις  ιστοριών  που

χαρακτηρίστηκαν  από  δραματικές  αλλαγές.(CesareanSection -  ABriefHistory,  2013)  Η

πρώτη ιστορικά αποδεδειγμένη καισαρική τομή σε υγιή γυναίκα πραγματοποιήθηκε το 1610

στη Βυρτεμβέργη  από τον  Jeremias  Trautmann,  όπου  το  έμβρυο  επέζησε ενώ η  μητέρα

πέθανε  25  ημέρες  αργότερα  από σηπτική  καταπληξία.  (Τζεβελέκης  και  συν.,  2008)Είναι

σημαντικό  να  αναφερθεί  ότι  το  1580  υπάρχουν  αναφορές  για  την  πρώτη  περίπτωση

"καισαρικής  τομής"  όπου  επέζησαν  μητέρα  και  το  παιδί  και  πραγματοποιήθηκε  στο

Siegersausen της Ελβετίας από τον σφαγέα γουρουνιών JacobNufer στη γυναίκα του, λόγω



μη  εξέλιξης  φυσιολογικού  τοκετού.  Δυστυχώς,  η  ακρίβεια  της  ιστορίας  αμφισβητείται,

καθώς καταγράφηκε δεκαετίες μετά το περιστατικό.

Πετυχημένη καισαρική τομή πραγματοποιήθηκε το 1794 στην Αμερική από τον Dr.

JesseBennett στη γυναίκα του Ελίζαμπεθ. Ενώ η πρώτη καισαρική τομή από Ευρωπαίο ιατρό

ολοκληρώθηκε με επιτυχία από τον Dr. Barry κάπου μεταξύ 1815-1821. (Conis Ε., 2006) Το

1844 ο Kayser αναφέρει ότι η μητρική θνησιμότητα στην Ευρώπη ήταν 62% και στις ΗΠΑ

το 1878, η θνησιμότητα ανερχόταν στο 56%. (Παπαθωμά Σ.Ε., 2016)

Εικ. 1.2.Από τις πιο πρόωρες εκτυπώσεις της καισαρικής τομής. Προφανώς η γέννηση του
Ιούλιο Καίσαρα. Ένα ζωντανό βρέφος που απομακρύνεται χειρουργικά από μια

νεκρή γυναίκα (ξυλογραφία)

Το τέλος  του  19ουαιώνα θα  μπορούσε να  χαρακτηρισθεί  η  εποχή που τέθηκαν  οι

επιστημονικές  βάσεις  της  χειρουργικής  τεχνικής  για  την  πιο  ασφαλή  διεξαγωγή  της

επέμβασης.  Στις αρχές του 20ου αιώνα, η κλασική καισαρικήτομή εφαρμοζόταν μετά από

κάθετη εκτεταμένη υπερυπομφάλιο τομή, από τη ξιφοειδή απόφυση έως 4 cm κεντρικά της

ηβικής  σύμφυσης,  με  σκοπό  την  εξωτερίκευση  της  μήτρας.  (Εικ.  1.3)  Στη  συνέχεια,

ακολουθούσε  κάθετη  τομή  από  το  κατώτερο  σημείο  του  σώματος  της  μήτρας  έως  τον

πυθμένα  της.  Μετά  την  εκμαίευση  του  εμβρύου  και  την  εξαγωγή  του  πλακούντα,

ακολουθούσε η συρραφή της μήτρας σε δύο στρώματα με τη χρήση ραμμάτων μεταξιού ή

μεταγενέστερα, ραμμάτων ζωικής προέλευσης. Όμως, παρά αυτήν την εξέλιξη της τεχνικής,



η θνητότητα των γυναικών κυμαινόταν σε υψηλά επίπεδα λόγω της περιτονίτιδας, ιδίως στις

περιπτώσεις όπου προϋπήρχε παράταση του τοκετού.

Εικ. 1.3.  Κλασσική καισαρική τομή.

Συρραφή τραύματος

(Πηγή: Μαντελενάκης Ι.Σ., 2008)

Ο  L.K.  Phaneuf  το  1927,  στη  Βοστόνη  των  Η.Π.Α.,  καθιέρωσε  τη  σύγχρονη

καισαρική  τομή,  επεκτείνοντας  την  αποκόλληση  της  κυστεομητρικής  πτυχής  και

εφαρμόζοντας  τη  χαμηλή  εγκάρσια  καισαρική  τομή  στο  σημείο  της  μήτρας  που  έχει

αποκολληθεί,  ενώ στη συνέχεια  ακολούθησε η επικάλυψη του συραμμένου χειρουργικού

τραύματος  με ορογόνο με τη συρραφή της κυστεομητρικής  πτυχής.  (Εικ.  1.3)(KelbachJ.,

2016)

Στην Ελλάδα, η πρώτη καισαρική τομή επιτυγχάνεται από τον Κ. Χατζηγιάννη, στο

«θεραπευτήριο  Κυριακίδου»  στην  Κηφισιά  σε  ραχιτική  επίτοκο  το  1893.  Η  επίτοκος

απεβίωσε ενώ το νεογνό επέζησε.Η συστηματική διάδοση της καισαρικής τομής οφείλεται

στον  Καθηγητή  Κ.Λούρο,  ο  οποίος  διενεργούσε  και  δίδασκε  τη  χαμηλή  κάθετη

εξωπεριτοναϊκή  καισαρική  τομή  με  τη  συρραφή  του  μητριαίου  τμήματος  σε  τέσσερα

στρώματα  συνεχούς  ραφής.  Μόλις  το  1967,  ο  μετέπειτα  Καθηγητής  Σ.  Μανταλενάκης,

αρχικά  στην  Α΄  Μαιευτική  και  Γυναικολογική  κλινική  του  Πανεπιστημίου  Αθηνών  και

αργότερα, το 1977, στην Α΄ Μαιευτική και Γυναικολογική κλινική του Α.Π.Θ., εφαρμόζει τη

χαμηλή εγκάρσια καισαρική τομή με αποκόλληση της κυστεομητρικής πτυχής. (Τσεβελέκης

Φ. και συν., 2008)Η βελτίωση της χειρουργικής τεχνικής, είχε ως αποτέλεσμα οι θάνατοι από

την  καισαρική να περιοριστούν εντυπωσιακά. 



Υπολογίζονται ένας  ή  δύο  θάνατοι  στις  χίλιες  επεμβάσεις,  αλλά  η  θνητότητα

δυστυχώς ακόμη υφίσταται. (Εικόνα 1.4) (Μαντελενάκης Ι.Σ., 2008)

Εικόνα 1.4.Καισαρική τομή

(Πηγή: Dr. Kashi, 2018)]

1.3. Επιδημιολογία καισαρικής τομής

Καθώς  η  τεχνική  της  καισαρικής  τομής  είναι  πλέον  ασφαλής,  άρχισε  να

πραγματοποιείται όλο και περισσότερο όπου ήταν αναγκαία, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα

την αύξηση της συχνότητάς της. Η καισαρική τομή σχεδόν τετραπλασιάστηκε σε λιγότερο

από  δύο  δεκαετίας,  κάνοντάς  την,  την  πιο  συχνή  χειρουργική  επέμβαση  που

πραγματοποιείται διεθνώς. (Παπαθωμά Σ.Ε., 2016).

Στις  Ηνωμένες  Πολιτείες  στις  αρχές  της  δεκαετίες  του  1970  και  στις  αρχές  της

δεκαετίας  του 1980 η καισαρική  τομή παρουσίασε ραγδαία άνοδο.  Από ετήσιο ποσοστό

5,7% που ήταν το 1970, έφθασε σε μεγαλύτερο από 21% το 1984. Η τάση αυτή συνέχισε την

ανοδική  πορεία  έως  το  1990  και  τα  ποσοστά  καισαρικής  τομής  σε  μερικά  νοσοκομεία

έφθασαν το 30% περίπου. Η συχνότητα της καισαρικής τομής συνέχισε να αυξάνεται παρά

τους στόχους της χώρας, καταγράφοντας το 2007 την υψηλότερη τιμή της τάξεως του 26,9%

από 15% που ήταν ο αρχικός στόχος. (ChukwuO.Ε. etal., 2017)



Το ίδιο φαινόμενο καταγράφηκε και σε άλλες χώρες. Από 4-7% στη δεκαετία του

1970,  έχουν  καταγραφεί  ποσοστά  μεγαλύτερα  του  40%  μετά  το  2008,  όπως  46%  στη

Βραζιλία και 40% στην Κίνα και πλέον είναι μεγαλύτερη του 50% σε μερικές περιοχές στον

κόσμο σήμερα. Το 2012, το ποσοστό των καισαρικών τομών σε Ηνωμένες Πολιτείες ήταν

32,8%  και  Ηνωμένο  Βασίλειο  25,5%.  Όσον  αφορά  την  αυξημένη  συχνότητα  των

καισαρικών, οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες αποτελούν εξαίρεση, με την Αφρική να έχει

συχνότητα καισαρικών μόλις 3,5%. (Παπαθωμά Σ.Ε., 2016). 

Στην Ελλάδα, από στοιχεία του ΕΟΠΠΥ,  προκύπτει ότι το 2014 επί συνόλου 92.148

γεννήσεων  στα  Δημόσια  Νοσοκομεία  και  Ιδιωτικά  Μαιευτήρια,  οι  καισαρικές  τομές

αντιπροσώπευαν το 58,87%, δηλαδή 54,252 καισαρικές  τομές.  Για το 2015,  με  βάση τα

προσωρινά  στοιχεία  ΕΛΣΤΑΤ  και  ΕΟΠΥΥ,  το  ποσοστό  των  καισαρικών  ανήλθε  στο

77,24%. (Σιάχος Μ., 2017). 

Ο Πίνακας 1.1. αποτυπώνει στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ),

σημαντική αύξηση του ποσοστού καισαρικών τα τελευταία χρόνια (2007-2015).

Πίνακας 1.1. Στατιστικά στοιχεία καισαρικών τομών στην Ελλάδα κατά τα έτη 2007 – 2015

έτος
αριθμός

γεννήσεων
φυσιολογικοί

τοκετοί
καισαρικές

τομές

%
καισαρικών

τομών
2007 111.926 64.496 47.430 42.37 %
2008 118.302 66.240 52.062 44.00%
2009 117.933 64.584 53.349 45.23%
2010 114.766 64.192 50.574 44.06%
2011 106.428 56.032 50.396 50.21%
2012 100.371 51.136 49.235 49.05%
2013 94.134
2014 92.148 37.896 54.252 58.87%
2015 91.847 20.900 70.947 77.24%

(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ / ΕΟΠΠΥ, 2015)



1.4. Ο ρόλος της καισαρικής τομής

Μέχρι  πριν  ορισμένα  χρόνια  ο  κολπικός  τοκετός  αποτελούσε  το  αναπόφευκτο

αποτέλεσμα  κάθε  επιτόκου  με  πολύ  υψηλά  ποσοστά  μητρικής  αλλά  και  νεογνικής

θνησιμότητας.  Σήμερα  η  εξέλιξη  της  ιατρικής  έδωσε  στις  γυναίκες  την  επιλογή  της

καισαρικής  τομής.  Ο  απώτερος  σκοπός  αυτών  των  δύο  μεθόδων  είναι  η  γέννηση  με

ασφάλεια ενός υγιούς νεογνού. (Nierenberg, 2018)

Οι περισσότερες επίτοκες στο Ηνωμένο Βασίλειο γεννούν με φυσιολογικό τοκετό για

υγιή  νεογνά.  Οι  περισσότερες  επίτοκες  που  έχουν  προγραμματίσει  καισαρική  τομή  θα

ανακάμψουν και θα έχουν επίσης υγιή νεογνά. Ωστόσο, υπάρχουν κίνδυνοι  τόσο για την

επίτοκο όσο και για το νεογνό και μπορεί να χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να

επανέλθει στο φυσιολογικό μετά τη γέννηση του νεογνού. Η καισαρική τομή καθιστά τις

μελλοντικές γεννήσεις  πιο περίπλοκες.  Οι ιατροί δεν θα πρέπει να προτείνουν καισαρική

τομή, εκτός εάν αυτό είναι απαραίτητο για ιατρικούς λόγους.(RCOG, 2015). 

Ο τοκετός σήμερα θεωρείται ιατρικό συμβάν και οι επίτοκες θα να συμβουλευτεί τον

ιατρό ή την μαία γιατί οι ενδείξεις της καισαρικής τομής είναι όλες αυτές οι περιπτώσεις στις

οποίες ο φυσιολογικός τοκετός αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για τη νέα μητέρα ή το έμβρυο.

Είναι σημαντικό η ενδιαφερόμενη επίτοκος να λάβει υπόψη τα γεγονότα και να κατανοήσει

τις επιλογές της, ώστε να είναι έτοιμη για την καλύτερη απόφαση για την ίδια και το νεογνό.

(NationalPartnershipforNoman&Familes, 2016)

Αν και η καισαρική θεωρείται γενικά ασφαλής και σημαντική εξέλιξη για τη γέννηση,

σε ορισμένες περιπτώσεις φέρει επιπλέον κινδύνους σε σύγκριση με τον φυσιολογικό τοκετό.

Η καισαρική τομή είναι μεγάλη χειρουργική επέμβαση στην οποία περισσότερες από μία

τομές  πραγματοποιούνται  στα  κοιλιακά  τοιχώματα  της  επιτόκου  και  στη μήτρα ώστε  να

πραγματοποιηθεί  ο  τοκετός.  (Εικ.  1.5.)  (Nierenberg,  2018)  Οι  κίνδυνοι  αυτοί  μπορεί  να

εγκυμονούν κινδύνους, όπως η λοίμωξη, ο τραυματισμός στα αιμοφόρα αγγεία και όργανα

και  η  σοβαρή  αιμορραγία.  Μπορεί  επίσης  να  προκαλέσει  προβλήματα  στανεογνά,  όπως

δυσκολίες στην αναπνοή που χρειάζονται θεραπεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών.

Η ανάκτηση μετά από καισαρική τομή είναι πιο δύσκολη από ότι μετά από φυσιολογικό

τοκετό. Επίσης προκαλούνται ορισμένα τρέχοντα προβλήματα. Για παράδειγμα, η καισαρική

τομή μπορεί να προκαλέσει χρόνιο πυελικό άλγος σε μερικές γυναίκες και τα νεογνά που

γεννιούνται να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης χρόνιων παιδικών ασθενειών όπως

το  άσθμα  και  διαβήτη  κατά  την  παιδική  ηλικία.  (NationalPartnershipforNoman&familes,

2016)



Είναι γενικώς αποδεκτό ότι η τελική λήψη απόφασης για τον τρόπο περάτωσης της

κυήσεως  εξατομικεύεται  για  κάθε  γυναίκα  ξεχωριστά,  με  βάση  τις  ιδιαίτερες  ιατρικές  –

μαιευτικές ενδείξεις της εγκύου, το ατομικό της ιατρικό και χειρουργικό αναμνηστικό αλλά

και τις ανάγκες και προτιμήσεις της ιδίας που πρέπει πάντοτε να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη

από τους υπεύθυνους επαγγελματίες υγείας.

Εικόνα 1.5.Γέννηση νεογνού κατά την καισαρική τομή

(Πηγή: Καταρέλης Δ., 2014)

 Εξαιρετικά  σημαντικός  είναι  ο  ρόλος  της  εμπεριστατωμένης  πληροφόρησης,

βασιζόμενης πάνω σε τεκμηριωμένη γνώση, που πρέπει να λάβει κάθε επίτοκος από τους

επαγγελματίες υγείας πριν προβεί σε οποιαδήποτε απόφαση. Είναι σημαντικό να τονιστεί ο

συμβουλευτικός  ρόλος  του είναι  καταλυτικός,  προκειμένου  να ενημερώσει  υπεύθυνα και

αντικειμενικά  την  επίτοκο  γυναίκα  τόσο  για  τις  ιδιαίτερες,  πιθανώς,  συνθήκες  της

συγκεκριμένης  κυήσεως,  όσο  και  για  τις  γενικές  τεκμηριωμένες  κατευθυντήριες

επιστημονικές  οδηγίες  σχετικά  με  την  επιλογή  του  τρόπου  περάτωσης  της  κυήσεως.  Η

καταγραφή της παρεχόμενης πληροφόρησης, οι ιδιαίτερες ενδείξεις (με προσδιορισμό της

προεξάρχουσας)  και  η  ενυπόγραφη  συγκατάθεση  της  επιτόκου  για  εκτέλεση  καισαρικής

τομής μετά από ενδελεχή  ενημέρωσή της είναι  σημαντικό να περιλαμβάνονται  σε ειδικό

έντυπο του ιατρικού της φακέλου. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να λαμβάνεται για την ενημέρωση

επιτόκων  γυναικών  με  ανεπαρκή  γνώση  της  ελληνικής  γλώσσας  ή  με  δυσκολίες

επικοινωνίας.  Μετά  από  σύμφωνη  γνώμη  της  εγκύου,  ο  σύζυγος  (σύντροφος)  και  η

οικογένειά  της,  γενικότερα,  δύνανται  να  συμμετέχουν  στη  διαδικασία  ενημέρωσης  και



λήψεως αποφάσεων. Κάθε επίτοκος διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ενδεχόμενη πρόταση

για περάτωση της κυήσεως δια καισαρικής τομής, ακόμη και εάν υφίστανται σαφείς ενδείξεις

οφέλους για την υγεία της ιδίας ή του νεογνού από την καισαρική τομή. Μετά από πλήρη

ενημέρωση,  κάθε  τέτοια  απόφαση της  επιτόκου,  συνοδευόμενη από ενυπόγραφη δήλωσή

της, πρέπει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό.

Εξίσου  σημαντική  θεωρείται  η  παροχή  τεκμηριωμένης  πληροφόρησης  στην  επίτοκο

κατά τη διάρκεια της κυήσεως και όχι μόνον κατά το πέρας αυτής ή κατά τη διαδικασία του

τοκετού,  σχετικά  με  την  πιθανότητα  καισαρικής  τομής  και  τις  παραμέτρους  που  τη

συνοδεύουν: ενδείξεις (όπως εμβρυϊκή δυσχέρεια, ή αποτυχία προόδου κατά τη διάρκεια του

τοκετού,  ισχιακή  προβολή  κ.α.),  μεθόδους,  σχετικούς  κινδύνους  και  οφέλη,  δυνητικές

επιπτώσεις σε μελλοντικές κυήσεις και τοκετούς. (ΕΜΓΕ,2014)

1.5. Είδη καισαρικής τομής και λόγοι επιλογής

Υπάρχουν δύο είδη καισαρικής τομής:

1. Η επείγουσα αναφέρεται στην καισαρική τομή που υπαγορεύεται από επιπλοκές της

εγκυμοσύνης και του τοκετού, και

2. Η προγραμματισμένη εκτελείται πριν την έναρξη του πρώτου σταδίου του τοκετού

και και πριν την εμφάνιση επιπλοκών που θα την καθιστούν επείγουσα. 

Η καισαρική τομή αυτή καθαυτή είναι ακριβώς η ίδια, είτε έχει προγραμματιστεί είτε

είναι  επείγουσα.  Ωστόσο  οι  λόγοι  που  οδήγησαν  στην  απόφαση  αυτή  μπορεί  να  είναι

διαφορετικοί. (NationalInstitutesofHealth, 2016)

1.5.1. Λόγοι προγραμματισμένης καισαρικής τομής

Είναι σημαντικό να διευκρινιστούν οι λόγοι για τους οποίους σκέφτεται η γυναίκα

την  καισαρική  τομή.  Υπάρχουν  διάφοροι  λόγοι  για  τους  οποίους  η  επίτοκος  και  ο

γυναικολόγος  μπορούν  να  αποφασίσουν  μια  προγραμματισμένη  καισαρική  τομή:

(Betterhealth, 2018) 

• Πολλαπλή  εγκυμοσύνη  -  Εάν  η  επίτοκος  έχει  δίδυμη  κύηση,  μπορεί  να  είναι

απαραίτητη  η  γέννηση  με  καισαρική  τομή.  Το  πρώτο  νεογνό  μπορεί  να  είναι

τοποθετημένο  κάτω  ή  να  έρχεται  με  τα  πόδια  κάτω.  Εάν  υπάρχουν  τρία  ή

περισσότερα νεογνά υπάρχει λόγος για καισαρική.

• Εάν το νεογνό βρίσκεται σε πλάγια (εγκάρσια) θέση και δεν μπορεί να γυρίσει από το

ιατρό. 



• Εάν  το  νεογνό  γεννηθεί  πρόωρα,  δεν  βρίσκεται  σε  σωστή θέση  στη  μήτρα ή  αν

υπάρχουν  άλλα προβλήματα.  Η πιθανότητα  με  καισαρική  τομή αυξάνεται  με  τον

αριθμό των νεογνών που κυοφορεί η γυναίκα.

• Προδρομικός πλακούντας. Ο τράχηλος της μήτρας εμποδίζεται από τον πλακούντα

• Ανησυχία για το νεογνό -  όπωςπεριτύληψη του ο ομφάλιου λώρουμε αποτέλεσμα

ανώμαλο καρδιακό ρυθμό του εμβρύου. (CesareanBirth (c-section), 2018).

• Οι επίτοκες πιστεύουν ότι με την καισαρική το νεογνό ταλαιπωρείται λιγότερο. Αυτό

όμως δεν ισχύει, καθώς το νεογνό δεν υποφέρει ούτε κατά τον κολπικό τοκετό, όταν,

βέβαια, δεν υπάρχουν επιπλοκές.

• Αν η επίτοκος εμφανίσει ξαφνική αιμορραγία πριν ή κατά τον τοκετό:Αυτή μπορεί να

οφείλεται σε αποκόλληση του πλακούντα ή στην ανάπτυξή του χαμηλά στη μήτρα

(προδρομικός  πλακούντας,  επιπωματικός  πλακούντας).  Στις  περιπτώσεις  αυτές,  η

καισαρική είναι μονόδρομος.

• Ένα μεγάλο νεογνό

• Μητρικές λοιμώξεις, όπως ο ιός της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας ή ο έρπης

• Μητρικές ιατρικές παθήσεις, όπως ο διαβήτης ή η υψηλή αρτηριακή πίεση

• Εάν  κάποια  επιπλοκή  της  εγκυμοσύνης  συνιστά  να  γεννηθεί  το  μωρό  πριν  την

προβλεπόμενη ημερομηνία. 

• Εάν υπάρχουν μηχανικά εμπόδια στο πέρασμα του εμβρύου (ίνωμα)

Οι  προγραμματισμένηκαισαρική  τομήπραγματοποιείται  όταν  συντρέχουν  ιατρικοί

λόγοι  που  υποδεικνύουν  ότι  ο  κολπικός  τοκετός  είναι  ενδεχομένως  επικίνδυνος  για  την

επίτοκο  και  το  νεογνό.  Πρόσθετος  λόγος  που  οδηγεί  τις  γυναίκες  στην  επιλογή  της

καισαρικής τομής είναι η πεποίθηση ότι η διενέργεια της επέμβασης πρόκειται να αποτρέψει

πιθανά  μελλοντικά  προβλήματα  στην  ανατομία  της  πυέλου  ή  στην  σεξουαλική

δραστηριότητα  της  γυναίκας.  Η  περιγεννητική  θνησιμότητα  είναι  χαμηλότερη  με  την

προγραμματισμένη καισαρική τομή συγκριτικά με τον φυσιολογικό τοκετό.

Οι γυναίκες προτιμούν αυτού του είδους την καισαρική τομή, καθώς τους παρέχει τη

δυνατότητα να προγραμματίσουν την ημερομηνία τοκετού και να έχουν τον έλεγχο και την

δυνατότητα επιλογής της ημερομηνίας αυτής.

Επίσης οι γυναίκες φοβούνται τον φυσιολογικό τοκετό, επιθυμούν να είναι βέβαιες

ότι το νεογνό θα γεννηθεί αυτή την ημέρα αυτή την στιγμή και ότι όλα είναι έτοιμα. Οι

πιθανοί κίνδυνοι αυτής της καισαρικής τομής είναι η μεγαλύτερη διάρκεια νοσηλείας των

γυναικών, ο αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης αναπνευστικών διαταραχών στο νεογνό και η



αύξηση  πιθανών  επιπλοκών  σε  μελλοντικές  κυήσεις,  όπως  η  ρήξη  της  μήτρας  και  τα

προβλήματα εμφύτευσης του πλακούντα.(DahlenH.G. etal, 2013)

1.5.2. Λόγοι επείγουσας καισαρικής τομής

Η άρνηση της γυναίκας για την εκτέλεση της καισαρικής τομής όταν υπάρχει ένδειξη,

για λόγους που αφορούν το νεογνό, περιγράφεται συχνά ως σύγκρουση επιτόκου – νεογνού.

Οι  μαιευτήρες  έχουν  την ηθική  υποχρέωση να προστατεύσουν  την καλή κατάσταση της

επιτόκου και του νεογνού. Η απόφαση για τον έναν επηρεάζει και τον άλλον. Εάν η γυναίκα

αρνηθεί τη συνιστώμενη καισαρική τομή εξαιτίας εμβρυϊκού κινδύνου, οι μαιευτήρες πρέπει

να κάνουν κάθε προσπάθεια να ανακαλύψουν γιατί αυτή αρνείται και να της παράσχουν τις

κατάλληλες πληροφορίες που πιθανόν θα την πείσουν να αλλάξει γνώση. Εάν η γυναίκα

εξακολουθεί  να  αρνείται  την  επέμβαση,  ο  μαιευτήρας  πρέπει  να  αποφασίσουν  εάν  είναι

ηθικό να αναζητήσουν δικαστική εντολή για την εκτέλεση της επέμβασης. (DahlenH.G. etal,

2013)

Υπάρχουν  πολλοί  λόγοι  για  τους  οποίους  ένας  μαιευτήρας  μπορεί  να  συστήσει

καισαρική τομή. Οι λόγοι που αναγκάζουν τη διενέργεια καισαρικής τομής είναι: 

 Πρόπτωση του ομφάλιου λώρου

 Σημάδια εμβρυϊκής ή μητρικής δυσφορίας

 Δυσαναλογία, όταν δηλαδή το έμβρυο είναι πολύ μεγάλο και δε μπορεί να γεννηθεί

κολπικά

 Άλλοι επείγοντες λόγοι (BetterHealth, 2017)

1.6. Οφέλη καισαρικής τομής 

Τα πιθανά οφέλη εξαρτώνται από το τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Ο ιατρός ή η μαία μπορεί να συστήσει γέννηση με καισαρική τομή διότι ο φυσιολογικός

τοκετός  κρίνεται  ιδιαίτερα επικίνδυνος  για την γυναίκα ή το μωρό σας.  Για παράδειγμα,

πολλοί νεότεροι πάροχοι φροντίδας μητρότητας στερούνται την κατάρτιση και την εμπειρία

για να στηρίξουν με ασφάλεια τον φυσιολογικό τοκετό όταν το μωρό έρχεται με τα πόδια - ή

γλουτούς. (DahlenH.G. etal, 2013)

1.6.1. Οφέλη καισαρικής τομής για τη γυναίκα και τι πρέπει να προσέχει 

Τα οφέλη μιας προγραμματισμένης καισαρικής τομής για τη μητέρα περιλαμβάνουν:

 Η πραγματική γέννηση είναι λιγότερο επώδυνη λόγω του αναισθητικού 



 Υπάρχει λιγότερος κίνδυνος πρώιμης αιμορραγίας μετά τη γέννηση

 Πολύ  μικρές  αισθητικές  επιπτώσεις  με  τη  σύγχρονη  καισαρική  τομή,  η  οποία

γίνεταιμε χαμηλή εγκάρσια τομή

 Είναι πιο σύντομα από τον φυσιολογικό τοκετό

 Μπορεί να είναι προγραμματισμένη προκαλώντας λιγότερο άγχος από την άγνωστη

έναρξη του τοκετού

 Όταν γίνεται με επισκληρίδιο νάρκωση η επίτοκος βλέπει και κρατάει το νεογνό της

αμέσως μετά την γέννηση όπως με τον φυσιολογικό τοκετό

 Είναι πιο ασφαλής για το νεογνό στην πλειονότητα των περιπτώσεων 

 Δεν προκαλεί βλάβες στον κόλπο και το περίνεο που θα μπορούσαν να επηρεάσουν

την  ζωή  της  γυναίκας  στο  μέλλον  (σεξουαλική  δυσλειτουργία,  ακράτεια  ούρων,

πρόπτωση μήτρας).(DahlenH.G. etal, 2013)

1.6.2.  Οφέλη καισαρικής τομής για το νεογνό

Τα  οφέλη  από  μια  προγραμματισμένη  καισαρική  τοκετό  για  το  νεογνό

περιλαμβάνουν:

• παρέχει  ευκαιρία  στο  νεογνό  να  γεννηθεί  όταν ο  φυσιολογικός  τοκετός  δεν  είναι

δυνατός

• Μείωση  κινδύνου  για  νεογνική  ασφυξία   -  ενδοκρανιακή  αιμορραγία,  βλάβη

βραχιόνιου  πλέγματος  ή  προσωπικού  νεύρου(HankinsE.  Etal.,  2006,  LiH.T.  etal.

2010)

1.7. Πιθανοί κίνδυνοι καισαρικής τομής επιτόκου /νεογνού

Είναι σημαντικό να εξεταστούν προσεκτικά οι πιθανοί κίνδυνοι για τη γυναίκα και το

νεογνό από προγραμματισμένη καισαρική τομή. (NationalPartnershipforWomen&Families,

2016) 

Ωστόσο, η καισαρική τομή είναι κοινή και σχετικά ασφαλής χειρουργική επέμβαση,

αλλά εξακολουθεί να είναι μεγάλη χειρουργική επέμβαση που μπορεί να κρύβει κινδύνους

για τη γυναίκα όπως λοίμωξη, τραυματισμό στα αιμοφόρα αγγεία και σοβαρή αιμορραγία.

Επίσης μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στα νεογνά, όπως δυσκολία στην αναπνοή και

μεταφέρονται  τα  νεογνά  σε  μονάδα  εντατικής  θεραπείας.  Ακόμη,  θα  επηρεάσει  τις

μελλοντικές εγκυμοσύνες της γυναίκας. (BetterHealth, 2017)



Η ανάκτηση μετά από καισαρική τομή είναι επίσης πιο δύσκολη σε σύγκριση με τον

φυσιολογικό τοκετό.  Η καισαρική τομή μπορεί επίσης να προκαλέσει  ορισμένα τρέχοντα

προβλήματα. Για παράδειγμα, η καισαρική τομή μπορεί να προκαλέσει χρόνιο πυελικό άλγος

σε  μερικές  γυναίκες  και  τα  νεογνά  που  γεννιούνται  να  διατρέχουν  αυξημένο  κίνδυνο

ανάπτυξης χρόνιων παιδικών ασθενειών όπως το άσθμα και ο διαβήτης κατά την παιδική

ηλικία. (NationalPartnershipforWomen&Families, 2016)

1.7.1. Πιθανοί κίνδυνοι για την επίτοκο

Έχοντας  προγραμματισμένη  καισαρική  τομή  η  επίτοκος  μπορεί  να  νοιώσει

περισσότερη ασφάλεια και να αποφύγει τις ανησυχίες και την αβεβαιότητα. Ωστόσο, όπως

συμβαίνει με οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση, υπάρχουν κίνδυνοι.

Κατά τη διάρκεια της καισαρικής τομή η επίτοκος δεν αισθάνεται πόνο λόγω της

αναισθησίας, αλλά το τραύμα είναι ενοχλητικό έως επώδυνο για τις πρώτες μέρες. Ωστόσο 1

στις 10 γυναίκες θα αισθανθεί δυσφορία τους πρώτους μήνες. (RCOG, 2015)

Οι κύριοι πιθανοί κίνδυνοι περιλαμβάνουν:

 υπερβολική απώλεια αίματος που μπορεί να οδηγήσει σε επείγουσα υστεροκτομή

 Θρόμβωση, ιδιαίτερα στις μεγάλες φλέβες των κάτω μελών με κίνδυνο πνευμονικής

εμβολής κατά τη φάση της ανάρρωσης από τη χειρουργική επέμβαση

  Ενδομητρίτιδα που παρατηρείται περίπου σε 1 για κάθε 30 καισαρικές

 Πόνος. Η γυναίκα θα χρειαστεί λίγο χρονικό διάστημα από την επέμβαση ώστε να

ανακουφιστεί από τον πόνο. Πιθανότατα η γυναίκα νοιώθει δυσφορία στην κοιλιακή

χώρα μία εβδομάδα μετά την επέμβαση. Η καισαρική τομή μπορεί να επηρεάσει τις

καθημερινές  δραστηριότητες.  Περίπου  μία  στις  δέκα  γυναίκες  έχουν  κοιλιακή

δυσφορία που διαρκεί λίγους μήνες μετά την επέμβαση

 Πιθανή  αύξηση  των  κινδύνων  για  μελλοντική  εγκυμοσύνη  που  περιλαμβάνει

προδρομικό πλακούντα (πλακούντα που αναπτύσσεται χαμηλά στη μήτρα), αποβολή,

έκτοπος εγκυμοσύνη, χαμηλό βάρος γέννησης για τα επόμενα νεογνά

 Κίνδυνος  ρήξης  μήτρας  κατά  τη  διάρκεια  μελλοντικής  εγκυμοσύνης  ή  ενός

μελλοντικού φυσιολογικού τοκετού

 Επιπλοκές από την αναισθησία.

Οι παραπάνω κίνδυνοι που αναφέρθηκαν αυξάνουν τον κίνδυνο εάν η επίτοκος είναι

υπέρβαρη.Οι σοβαρές επιπλοκές είναι σπάνιες εν η καισαρική τομή είναι προγραμματισμένη.

Ωστόσο  οι  σοβαρές  επιπλοκές  καθίστανται  πιο  συχνές  εάν  επαναληφθεί  η  καισαρική



τομή.Τυχόν επιπλοκές, η ανάρρωση και η διαμονή της επιτόκου στο νοσοκομείο θα είναι

μεγαλύτερη. (RCOG,2015)

1.7.2.Πιθανοίκίνδυνοιγιατονεογνό

 Προβλήματα  αναπνοής:   Η γέννηση με  καισαρική  τομή  αυξάνει  τον  κίνδυνο  για

αναπνευστικά προβλήματα. Το νεογνό είναι πιο πιθανό να χρειαστεί φροντίδα στη

νεογνική μονάδα από το νεογνό που γεννήθηκε με φυσιολογικό τοκετό. Περίπου 35

από  τα  1.000  νεογνά  που  γεννήθηκαν  με  καισαρική  τομή  έχουν  αναπνευστικά

προβλήματα αμέσως μετά τη γέννηση σε σύγκριση με τα πέντε από τα 1.000 νεογνά

μετά την γέννηση με φυσιολογικό τοκετό,  ειδικά αν έχουν γεννηθεί  πριν την 39η

εβδομάδα. 

 Χειρουργικοί  τραυματισμοί  :  Αν και  σπάνια,  ο  χειρουργός  κατά τη διάρκεια  της

επέμβασης, μπορεί να κόψει τυχαία το δέρμα του νεογνού κατά την τομή της μήτρας.

Αυτό είναι συνήθως μια μικρή περικοπή που δεν είναι βαθιά. Αυτό συμβαίνει σε 1

έως 2 στα 100 νεογνά που γεννιούνται με καισαρική τομή, αλλά συνήθως θεραπεύει

χωρίς περαιτέρω βλάβη. Μπορεί να χρειαστούν λεπτές συγκολλητικές λωρίδες για τη

σφράγιση του τραύματος ενώ θεραπεύεται. 

 Άσθμα  :   Τα  νεογνά  που  γεννιούνται  με  καισαρική  τομή  είναι  πιο  πιθανό  να

αναπτύξουν  άσθμα  στην  παιδική  ηλικία  και  να  γίνουν  υπέρβαρα.  Ορισμένες

αναφορές  έχουν  προτείνει  μια  σύνδεση  μεταξύ  της  καισαρικής  γέννησης  και  της

μετέπειτα ανάπτυξης του άσθματος. Πρόσφατες μελέτες που διεξήχθησαν στις Κάτω

Χώρες και στη Νορβηγία διαπίστωσαν ότι τα παιδιά που γεννήθηκαν με καισαρική

τομή διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης άσθματος στη μετέπειτα ζωή τους. Τα

νεογνά είχαν περισσότερες πιθανότητες να έχουν ένα συγκεκριμένο είδος εντερικών

βακτηριδίων  εάν  γεννήθηκαν  με  καισαρική.  Λόγω  των  εντερικών  βακτηριδίων

τανεογνά  διατρέχουν  μεγαλύτερο  κίνδυνο  ανάπτυξης  αλλεργιών  ή  άσθματος

αργότερα. (NHS, 2015)

Σε  αναδρομική  μελέτη  με  21.038  νεογνά  με  άσθμα  από  την  Φιλανδία  βρέθηκε

στατιστικά σημαντική συσχέτιση της καισαρικής τομής με την διάγνωση άσθματος

πριν την ηλικία των 3 ετών, αλλά όχι με την διάγνωση άσθματος μετά από αυτήν την

ηλικία. (Metsälä J. etal., 2008)



Επίσης,  σε  έρευνα  προοπτικής  παρακολούθησης δείγματος  2917 παιδιών από την

γέννηση έως την ηλικία των 8 ετών, η καισαρική τομή εντοπίστηκε ως ανεξάρτητος

παράγοντας κινδύνου για την εμφάνιση άσθματος. Μάλιστα η συσχέτιση αναδείχθηκε

πιο ισχυρή σε παιδιά με οικογενειακή προδιάθεση. (RoduitC. etal, 2009)

Μετα-ανάλυση  23  σχετικών  ερευνών  προσδιορίζει  αύξηση  κατά  20%  του

επακόλουθου κινδύνου εμφάνισης παιδικού άσθματος σε παιδιά που γεννιούνται με

καισαρική τομή. (Thavagnanam S. et al., 2008)

 Εξάρθρωση  :  Πολύ σπάνιο.  Εξάρθρωση των αρθρώσεων μπορεί  να προκύψει  από

την παράδοση του σώματος και των άκρων. Μεσυχνότερη την εξάρθρωση ισχίου.

 Θηλασμός:   Οι  επίτοκες  που  έχουν  κάνει  καισαρική  τομή  έχουν  λιγότερες

πιθανότητες να αρχίσουν να θηλάζουν τις πρώτες ώρες μετά τη γέννηση, αλλά αν

ξεκινήσουν είναι εξίσου πιθανό να συνεχίσουν τον θηλασμό, όπως εκείνες που έχουν

γεννήσει με φυσιολογικό τοκετό. (YeovilHospitalHealthcare, 2016).

1.8. Επίδραση της καισαρικής τομής σε μελλοντικές γεννήσεις

Αυτό που είπε ο Gragin "Μια φορά καισαρική τομή πάντα καισαρική" μας επιστρέφει

πίσω στο 1916 τότε που απέδειξε ότι ο κίνδυνος για ρήξη της μήτρας που συμβαίνει στη

διάρκεια του κολπικού τοκετού που γίνεται μετά από προηγηθείσα καισαρική τομή, ήταν

τόσο καταστροφική επιπλοκή ώστε σίγουρα μια καισαρική τομή θα έπρεπε να γίνει σε νέα

κύηση πριν από την έναρξη των ωδινών. Όλα αυτά όμως παραπέμπουν στη χρονική περίοδο

πριν την εμφάνιση και χρήση των αντιβιοτικών ή των μεταγγίσεων και ότι οι καισαρικές

τομές γινόταν μετά από την κάθετη κλασική τομή της μήτρας. Κατά τα τελευταία 100 χρόνια

οι γνώμες αυτές αμφισβητήθηκαν από πολλούς, αλλά οι αναφορές τους γενικά αγνοήθηκαν

από την μαιευτική κοινότητα.  Το 1980 το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας (NIH) τόνισε ότι  η

επανάληψη της καισαρικής τομής ήταν ένας από τους σπουδαιότερους λόγους που ανέβηκε

το ποσοστό των καισαρικών τομών. (RCOG, 2009)

Ο  πρώτος  τοκετός  με  καισαρική  πιθανόν  να  προκαλέσει  προβλήματα  σε

μελλοντικούς  τοκετούς.  Η  καισαρική  τομή  της  πρώτου  τοκεού  διπλασιάζει  σχεδόν  στη

δεύτερη  κύηση,  τον  κίνδυνο  για  προεκλαμψία,  ανωμαλίες  του  πλακούντα  και  για  μικρό

βάρος γέννησης του νεογέννητου.

Ευρεία έρευνα αναφορικά με την επικινδυνότητα της καισαρικής τομής στις απόμενες

γέννες  έγινε από επιστήμονες στη Νορβηγία. Οι επιστήμονες ανέλυσαν τα δεδομένα από

637.497 χιλιάδες γυναίκες που γέννησαν δύο φορές και 242.812 γυναίκες που γέννησαν για



τουλάχιστον  τρεις  φορές.Διαπίστωσαν ότι  η  καισαρική  τομή που γινόταν για  την  πρώτη

εγκυμοσύνη, αύξανε τον κίνδυνο επιπλοκών στις επόμενες εγκυμοσύνες.

Συγκεκριμένα, η καισαρική τομή, πρώτου τοκετού, διπλασίαζε σχεδόν στον δεύτερο

τοκετό  τον  κίνδυνο  για  προεκλαμψία,  ανωμαλίες  του  πλακούντα  και  για  μικρό  βάρος

γέννησης του νεογέννητου.

Ωστόσο, όπως επεσήμαναν οι επιστήμονες, όταν λαμβάνονταν υπόψη το ιστορικό της

επιτόκου  για  τις  εν  λόγω  επιπλοκές  κατά  τον  πρώτο  τοκετό,  τότε  οι  πιθανότητες  των

κίνδυνων για τον δεύτερο τοκετό παρουσίαζαν μικρή μείωση.

Σε γυναίκες που είχαν υποβληθεί σε δύο προηγούμενες καισαρικές τομές, ο κίνδυνος

για  επιπλοκές  ήταν επίσης  αυξημένος  αλλά στα ίδια  επίπεδα όπως μετά  από μια  πρώτη

καισαρική τομή.

Όπως σημείωσαν οι  ερευνητές,  οι  κίνδυνοι  που δημιουργούνται  για  μελλοντικούς

τοκετούς σε μια γυναίκα λόγω προηγούμενης καισαρικής τομής, μπορεί να δημιουργούνται

από την ίδια τη χειρουργική επέμβαση.

Όμως,  όπως  τονίζουν,  είναι  πιθανόν  οι  λόγοι  που  έκαναν  αναγκαία  την  πρώτη

καισαρική  τομή  να  είναι  παρόντες  και  στους  μεταγενέστερους  τοκετούς  και  έτσι  να

ευθύνονται για τη συχνότητα των επιπλοκών που καταγράφηκαν.(PyykonenA. etal., 2017)
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Εικόνα 1.6. Καισαρική τομή
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Εικόνα 1.7. Ασφαλής καισαρική τομή



Εικόνα 1.8. Καισαρική τομή – Όταν γεννιέται ένας άνθρωπος…



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΚΑΙΣΑΡΙΚΗΣΤΟΜΗΣ

Η αναισθησία επιτυγχάνεταιφαρμακευτικά και πρόκειται για αναστρέψιμη κατάσταση

απώλειας  μνήμης,  αναλγησίας,  απώλειας  αντιδράσεων  και  των  αντανακλαστικών  των

σκελετικών μυών, μειωμένη αντίδραση του στρες ή όλων των ανωτέρω ταυτόχρονα. Αυτή η

κατάσταση  επιτρέπει  στους  ασθενείς  να  υποβληθούν  σε  χειρουργική  επέμβαση  ή  άλλες

διαδικασίες χωρίς να βιώνουν τον πόνο, την καταπόνηση και ταλαιπωρία που θα βιώνουν

διαφορετικά  χωρίς  τη  χρήση  αναισθησίας.  Ο  αναισθησιολόγος  λαμβάνει  υπόψη  του  την

ιδιαίτερη κατάσταση του ασθενή και επιλέγει εκείνα τα φάρμακα ή συνδυασμό φαρμάκων τα

οποία θα επιφέρουν τη βέλτιστη αναισθησία με τις λιγότερες αρνητικές συνέπειες για τον/την

ασθενή. (Osbometat, 2013)

2.1. Κατηγορίες καισαρικής τομής 

2.1.1. Κατηγορίες καισαρικής τομής ανάλογα του επείγοντος 

Η καισαρική τομή διακρίνεται  σε προγραμματισμένη και  επείγουσα.  Η επείγουσα

καισαρική τομή έχει ευρείες ενδείξεις, καθώς μπορεί να περιλάβει περιπτώσεις στις οποίες ο

τοκετός πρέπει να περατωθεί σε λίγα λεπτά προκειμένου να διατηρηθεί η ζωή της επιτόκου ή

του εμβρύου ανάλογα με την ένδειξη.Επιπρόσθετα, υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει

άμεσος  κίνδυνος,  αλλά  ο  τοκετόςπρέπει  να  περατωθεί  άμεσα,  όπως  σε  γυναίκες  με

προηγηθείσα καισαρική τομή, που προσέρχονται με σημάδια έναρξης τοκετού.

Έχουν αναπτυχθεί πρωτόκολλα κατηγοριών για τη διαχείριση της καισαρικής τομής.

Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες έκτακτης ανάγκης καισαρικής τομής για την

ιεράρχηση των περιπτώσεων και ανάλογα των κλινικών ενδείξεων και επείγουσας ανάγκης.

(ClinicalGuideline, 2014)Ταξινόμηση τεσσάρων βαθμίδων, που παρουσιάζονται στον πίνακα

2.1.,  έχει  προταθεί  και  έχει  γίνει  ευρέως  αποδεκτή.  Τα  βήματα  κατηγοριοποίησης,

επιτυγχάνουν ξεκάθαρη επικοινωνία μεταξύ των επαγγελματιών υγείας, ώστε να μη χάνεται

πολύτιμος  χρόνος  αλλά  και  να  καθίσταται  εύκολη  η  λογική  ιεράρχηση  των  ενεργειών.

(BraunJ., 2007)



Πίνακας 2.1. Κατηγοριοποίηση των ενδείξεων της επείγουσας καισαρικής τομής

Κατηγορίες
καισαρικής τομής

Ενδείξεις
Χρονική περίοδος

περάτωσης καισαρικής
τομής

Κατηγορία 1
Άμεσος κίνδυνος για τη ζωή της 
εγκύου ή του εμβρύου

Αποπεράτωση της ΚΤ
μέσα σε 20 λεπτά

Κατηγορία 2

Ενδείξεις που υποδηλώνουν 
διαταραχή στη μητέρα ή στο 
έμβρυο, χωρίς άμεσο κίνδυνο για 
τη ζωή τους

Αποπεράτωση της ΚΤ
μέσα σε 30 λεπτά

Κατηγορία 3

Ενδείξεις που υποδηλώνουν ότι 
δεν υπάρχει κίνδυνος για τη 
μητέρα ή το έμβρυο, αλλά 
απαιτείται η αποπεράτωση του 
τοκετού

Ο χρόνος της ΚΤ
αποφασίζεται από τον

Μαιευτήρα

Κατηγορία 4 Μη επείγουσα ΚΤ

(Πηγή: South Australian Perinatal Practice Guidelines, 2014)

Επομένως, αποκτά ιδιαίτερη σημασία το χρονικό περιθώριο που είναι επιτρεπτό, σε

κάθε περίπτωση ξεχωριστά, μεταξύ απόφασης και εκτέλεσης επείγουσας καισαρικής τομής.

Σε περιπτώσεις της κατηγορίας 1 και 2 πρέπει να εκτελείται επείγουσα καισαρική

τομή όσο το δυνατό συντομότερα αμέσως μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης (ιδιαίτερα

για περιπτώσεις κατηγορίας 1 το μεσοδιάστημα μεταξύ απόφασης και εξόδου του εμβρύου

πρέπει να είναι κάτω των 30 λεπτών). Για περιπτώσεις της κατηγορίας 2, μεσοδιάστημα 30-

75  λεπτών  μεταξύ  λήψεως  της  απόφασης  και  εκτέλεσης  της  καισαρικής  τομής  είναι

επιτρεπτό.

Πάντοτε θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η γενική κατάσταση τόσο της γυναίκας όσο

και  του  εμβρύου  όταν  αποφασίζεταιη  εκτέλεση  επείγουσας  καισαρικής  τομής,  καθώς

σχετίζεται  με  αυξημένη  συχνότητα  πρόκλησης  διεγχειρητικών  και  μετεγχειρητικών

επιπλοκών. (ΕΜΓΕ, 2014)



2.2. Είδη αναισθησίας

Υπάρχουν δύο κύρια είδη αναισθησίας. 

1. Περιοχική  αναισθησία  μέσω  κεντρικών  αποκλεισμών,  ραχιαία  ή  επισκληρίδιος

αναισθησία,  όπου η επίτοκος  παραμένει  ξύπνια  κατά τη διάρκεια  της  καισαρικής

τομής 

2. Γενική αναισθησία, όπου η επίτοκος κοιμάται, δεν έχει συνείδηση και δεν αισθάνεται

πόνο, είναι συνήθως σε μυϊκή χειρουργική χάλαση/παράλυση και μηχανικό αερισμό

κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης. 

ΣυνήθωςηΚαισαρικήγίνεταιμεπεριοχικήαναισθησία.  Αυτόσημαίνειότι  η  επίτοκος

είναι  ξύπνια  αλλά  δεν  αισθάνεται  τίποτα  στο  κατώτερομέροςτουσώματός  της.

Είναισυνήθωςπιοασφαλήςγια  την  επίτοκο  και  το  νεογνό  και  ταυτόχρονα  επιτρέπει  στην

επίτοκο και τον σύντροφο – σύζυγο να μοιραστούν την εμπειρία της γέννησης του νεογνού.

(Dinić1 V. etal, 2015)

2.2.1. Περιοχική αναισθησία

Η περιοχική  αναισθησία πρέπει  να προτείνεται  σε επίτοκες  που υποβάλλονται  σε

προγραμματισμένη καισαρική τομή, περιλαμβανομένων εκείνων με διάγνωση προδρομικού

πλακούντα,  καθώς  είναι  ασφαλέστερη  και  οδηγεί  σε  ελαττωμένη  μητρική  και  νεογνική

νοσηρότητα συγκριτικά με τη γενική αναισθησία.

Η διαδικασία της περιοχικής αναισθησίας σε γυναίκες που πρόκειται να υποβληθούν

σε καισαρική τομή πρέπει να ξεκινά στο χώρο της αίθουσας του χειρουργείου, καθώς κάτι

τέτοιο δε σχετίζεται με αύξηση του άγχους της επιτόκου.

Σε επίτοκες που υποβάλλονται σε καισαρική τομή υπό περιοχική αναισθησία, πρέπει

να  χορηγείται  ενδοφλεβίως  εφεδρίνη  ή  φαινυλεφρίνη,  αλλά  και  προφόρτιση  με  υγρά

(κρυσταλλοειδή ή κολοειδή διαλύματα), προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος υπότασης κατά

τη  διάρκεια  της  καισαρικής  τομής.  Κάθε  μαιευτική  μονάδα,  πρέπει  να  διαθέτει  σετ

τραχειοστομίας για την περίπτωση αποτυχίας διασωλήνωσης και δυσχέρειας αερισμού της

επιτόκου.

Προκειμένου  να  ελαττωθεί  ο  κίνδυνος  πνευμονίας  από  εισροφήση,  θα  πρέπει  να

χορηγούνται  στις  επίτοκες  αντιόξινα  και  φαρμακευτικά  σκευάσματα  πριν  την  καισαρική

τομή (όπως ανταγωνιστές των Η2 υποδοχέων και αναστολείς της αντλίας πρωτονίων), ώστε

να  μειωθεί  ο  όγκος  του  γαστρικού  περιεχομένου  και  η  οξύτητα  των  γαστρικών  υγρών.



Επίσης, προτείνεται η χορήγηση αντιεμετικών προκειμένου να μειωθεί η ναυτία και η τάση

προς έμετο κατά τη διάρκεια της καισαρικής τομής.

Για τη διενέργεια της καισαρικής τομής μπορούν να χρησιμοποιηθούν, η ραχιαία, η

επισκληρίδια και ο συνδυασμός ραχιαίας – επισκληρίδιας αναισθησίας. (ΕΜΓΕ, 2014)

1. Ραχιαία

Είναι  η  μέθοδος  που  χρησιμοποιείται  πιο  συχνά.  Ενδείκνυται  τόσο  για

προγραμματισμένη όσο και για επείγουσα καισαρική τομή.  Η ραχιαία αναισθησία είναι η

περιοχική τεχνική χορήγησης τοπικού αναισθητικού στον υπαραχνοειδή χώρο και άμεσα στο

εγκεφαλονωτιαίο  υγρό  (ΕΝΥ)  της  οσφυϊκής  περιοχής,  όπου  αποκλείεται  η  νευρική

μεταβίβαση  στις  νωτιαίες  ρίζες  της  συγκεκριμένης  περιοχής  προκαλώντας  κινητικό,

αισθητικό και συμπαθητικό αποκλεισμό (Ασκητοπούλου Ε. & Παπαϊωάννου Α., 2015).

Το  αναισθητικό  αποκλείει  τις  νευρικές  ίνες  (λ.χ.  αισθητικές,  κινητικές  και

συμπαθητικές)  στο  επίπεδο  του  νωτιαίου  μυελού.  Η  αναισθησία  του  νωτιαίου  μυελού

αποκλείει αποτελεσματικά τα κινητικά και αισθητικά νεύρα, ώστε ο ασθενής να μην μπορεί

να κινήσει την αντίστοιχη περιοχή (προσωρινή παράλυση), ή να αισθανθεί πόνο, άγγιγμα,

θερμοκρασία ή πίεση. Η βελόνη εισέρχεται μεταξύ του 2ου και 3ου (Ο2-Ο3) ή του 3ου και 4ου

οσφυϊκού  σπονδύλου  (Ο4-Ο5).  Για  την  εισαγωγή,  ο  ασθενής  τοποθετείται  σε  καθιστή  ή

πλάγια θέση (Εικόνα 2.1.), με κάμψη της κεφαλής και των γονάτων (εμβρυϊκή στάση).

Εικόνα 2.1. Τοποθέτηση της επιτόκου για τη διενέργεια ραχιαίας περιοχικής αναισθησίας.
(καθιστή θέση)

(Πηγή: JenkinsJG&KhanMM, 2003)



Συνήθως,  η  αναισθησία  αυτή  περιλαμβάνει  τη  χορήγηση  τοπικών  αναισθητικών,

όπως  η  λιδοκαΐνη,  η  βουπιβακαΐνη  ή  χλωροπροκαΐνη,  σε  συνδυασμό  με  οπιοειδή

αναλγητικά, όπως η φεντανύλη ή η μορφίνη. (Brech Κ. et al., 2013)

Τα μειονεκτήματά της είναι η απότομη πτώση της αρτηριακής πίεσης, η αδυναμία

τιτλοποίησης  της  δόσης  των  τοπικών  αναισθητικών  και  η  ανεπάρκεια  ελέγχου  του

αποκλεισμού  καθώς  και  της  μετεγχειρητικής  αναλγησίας  και  τέλος  η  πιθανότητα

μετεγχειρητικής κεφαλαλγίας λόγω της τρώσης της σκληράς μήνιγγας.(Brech Κ. et al., 2013)

2. Επισκληρίδιος

Η μέθοδος της Επισκληρίδιου Αναισθησίας (Εικόνα 2.2.) άρχισε να χρησιμοποιείται

ευρύτερα μετά το 1921 και μετά την ανακάλυψη νέων για την εποχή φαρμάκων. (Ζιώγας Β.,

2013) 

Εικόνα 2.2.Περιοχική αναισθησία (επισκληρίδιος αναισθησία)

(Πηγή: JenkinsJG&KhanMM, 2003)  

Επισκληρίδιος  αναισθησία  είναι  η  έγχυση  ενός  τοπικού  αναισθητικού  στον

επισκληρίδιο χώρο. Ο επισκληρίδιος χώρος βρίσκεται αμέσως μετά τη σκληρά μήνιγγα και

περιέχει λίπος, ιστό και αιμοφόρα αγγεία. Αναισθητικά που χορηγούνται στον επισκληρίδιο

χώρο δρουν  στις  ρίζες  των  νεύρων,  καθώς  αυτές  εξέρχονται  από το  νωτιαίο  μυελό,  και

κάποια φάρμακα διαχέονται κατά μήκος της σκληράς μήνιγγας στον υπαραχνοειδή χώρο και

στο ΕΝΥ.



Τα ίδια φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη νωτιαία αναισθησία χρησιμοποιούνται

και στην επισκληρίδια, αλλά η συγκέντρωση των φαρμάκων είναι μεγαλύτερη επειδή πρέπει

να διαχυθούν κατά μήκος διαφόρων στοιβάδων ιστών. Η εγκατάσταση της επισκληρίδιας

αναισθησίας είναι βραδύτερη από ό,τι η αντίστοιχη της νωτιαίας. Συχνά, ο επισκληρίδιος

καθετήρας παραμένει τοποθετημένος μετά το χειρουργείο, για να προσφέρει μετεγχειρητικό

έλεγχο του πόνου. (RoyalCornwallHospitals, 2017) 

3. Συνδυασμόςραχιαίας – επισκληρίδιαςαναισθησίας

Είναιοσυνδυασμόςραχιαίαςκαιεπισκληριδίου.  Ηραχιαίαπροκαλεί  γρήγορα  μυική

αδυναμία  για  την  καισαρική  τομή.  Η  επισκληρίδιος  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για  να

χορηγηθεί  περισσότερο  αναισθητικό  αν  χρειαστεί,  καθώς  και  αναλγητικά  μετά  την

επέμβαση. 

Με  την  τεχνική  της  συνδυασμένης  ραχιαίας  –  επισκληρίδιας  αναισθησίας

επιτυγχάνεται η εξασφάλιση των πλεονεκτημάτων και των δύο επιμέρους τεχνικών, όπως η

γρήγορη  έναρξη,  ο  πλήρης  αποκλεισμός,  ο  διεγχειρητικός  αλλά  και  ο  μετεγχειρητικός

έλεγχος της αναλγησίας, ενώ ταυτόχρονα μειώνονται οι ανεπιθύμητες ενέργειές τους.

Έρευνες έχουν δείξει ότι με τη συνδυασμένη τεχνική χρειάζονται μικρότερες δόσεις

τοπικού αναισθητικού για την επίτευξη ίδιου ύψους αισθητικού αποκλεισμού σε σχέση με

την  απλή  ραχιαία  έγχυση.  Επιπλέον,  για  την  παράταση  της  αναλγησίας  μέσω

συμπληρωματικών δόσεων (top-up) χρειάζονται μικρότερες δόσεις τοπικών αναισθητικών σε

σχέση με την επισκληρίδια αναισθησία.

Όσον αφορά στις απόλυτες αντενδείξεις  για τη διενέργεια περιοχικής αναισθησίας

στην καισαρική τομή,  αυτές  είναι  ο  ίδιες  με  το γενικότερο πληθυσμό και  αφορούν στην

άρνηση της επιτόκου, στις διαταραχές πηκτικότητας, στη φλεγμονή στην περιοχή εισόδου

της  βελόνας,  στη  σοβαρή  υποογκαιμία,  στη  σοβαρή  στένωση  αορτικής  ή  μιτροειδούς

βαλβίδας και στην αυξημένη ενδοκράνια πίεση. Σχετικές αντενδείξεις θεωρούνται η σήψη, η

μη  συνεργάσιμη  επίτοκος,  οι  προϋπάρχουσαςνευρολογικής  νόσου  και  η  σοβαρή

παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης.

Η προτεινόμενη διαδικασία όσον αφορά στην περιοχική αναισθησία για καισαρική

τομή είναι η ακόλουθη:

1. Χορήγηση από του στόματος αντιόξινου μία ώρα πριν από την εισαγωγή στην

αναισθησία



2. Τοποθέτηση  στο  χειρουργικό  τραπέζι  στην  αριστερή  πλάγια  θέση.

Διεγχειρητικά  παρακολουθούνται  η  αρτηριακή  πίεση,  οι  σφύξεις  και  ο

κορεσμός  της  αιμοσφαιρίνης.  Εάν  είναι  δυνατόν  παρακολουθείται  ο

καρδιακός  ρυθμός  του  εμβρύου  κατά  τη  διάρκεια  της  εισαγωγής  στην

αναισθησία

3. Πριν από τη διενέργεια της περιοχής αναισθησίας χορηγούνται ενδοφλεβίως

1000-2000 ml κρυσταλλοειδούς διαλύματος ή 500ml κολλοειδούς διαλύματος

4. Πριν από τη διενέργεια του αποκλεισμού γίνεται έλεγχος για την ύπαρξη του

απαραίτητου εξοπλισμού αναζωογόνησης και των απαραίτητων φαρμάκων

5. Διενέργεια αποκλεισμού.

6. Ο έλεγχος της αρτηριακής πίεσης γίνεται κάθε λεπτό μέχρι τον τοκετό και

κάθε πέντε λεπτά μετά το τέλος του αποκλεισμού

7. Όταν η συστολική αρτηριακή πίεση μειωθεί κάτω από τα 100mmHg ή κάτω

από το 30% της προεγχειρητικής μέτρηση, τότε ελέγχεται εκ νέου η αριστερή

παρεκτόπιση  της  μήτρας,  αυξάνεται  ο  ρυθμός  πρόσληψης  των  υγρών  και

χορηγούνται 5 με 15 mg εφεδρίνης ή 25-50μg φαινυλεφρίνης, με επανάληψη

της δόσης αναλόγως των αναγκών

8. Στην περίπτωση που η περιοχική αναισθησία δεν επαρκεί, χορηγείται γενική

αναισθησία  εξασφαλίζοντας  τον  αεραγωγό της  επιτόκου  με  ενδοτραχειακή

διασωλήνωση. (LawtonR., 2018)

2.2.2. Γενική αναισθησία

Η γενική αναισθησία δε χρησιμοποιείται συχνά σήμερα στη καισαρική τομή, μόνο σε

ειδικές  καταστάσεις.  Ωστόσο  η  γενική  αναισθησία  (Εικόνα  2.3.)  είναι  ασφαλής

διαδικασία  Με  τον  όρο  γενική  αναισθησία  εννοείται  η  τριάδα  ύπνος-αναλγησία-

μυοχάλαση  ή  ορθότερα  αποκλεισμός  νευρομυϊκής  σύναψης  (+  καταστολή  των

αντανακλαστικών),  με τη βοήθεια των αναισθητικών παραγόντων (πτητικά αέρια και

ενδοφλέβια αναισθητικά). (RoyalCornwallHospitals, 2017)



Εικόνα 2.3. Μακρύς σωλήνας που εισάγεται από το στόμα, όταν ο ασθενής έχει
κοιμηθεί, και ο οποίος προωθείται μέχρι την τραχεία και εργαλεία γενικής

αναισθησίας (Πηγή: JenkinsJG&KhanMM, 2003)

Γενική αναισθησία σχεδόν πάντα γίνεται σε καισαρικές τομές της κατηγορίας 1, σε

καταστάσεις  όπως  μητρική  αιμορραγία  ή  παρατεταμένη  εμβρυϊκή  βραδυκαρδία  λόγω

αποκόλλησης πλακούντα, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις η περιοχική αναισθησία είναι η

τεχνική εκλογής. (Γκίμπιρντίκ Τ.Τ. & Χαρέα Π., 2016)

Στην περίπτωση της γενικής αναισθησίας η γυναίκα βρίσκεταιι σε καταστολή κατά τη

διάρκεια της καισαρικής τομής.  Μπορεί να χρειαστεί σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως εάν η

καισαρική  τομή είναι  επείγουσα,  εάν για κάποιο λόγο η περιοχική  αναισθησία δεν είναι

κατάλληλη για την γυναίκα ή εάν προτιμά να κοιμάται κατά τη διάρκεια της επέμβασης.

(Γκίμπιρντίκ & Χαρέα, 2016)

2.3. Χειρουργικές τεχνικές καισαρικών τομών

Οι τύποι των καισαρικών τομών που ακολουθούνται  είναι,  η κλασσική καισαρική

τομή, η χαμηλή εγκάρσια ή (τραχηλική) καισαρική τομή και η εξωπεριτοναϊκή καισαρική

τομή. (Εικόνα 2.4.) 



Εικόνα 2.4. Η τομή που γίνεται στο τοίχωμα της μήτρας για γέννηση με καισαρική τομή μπορεί
να είναι εγκάρσια (αριστερά) ή κάθετη (δεξιά). Ο τύπος τομής που γίνεται στο δέρμα μπορεί να

μην είναι ο ίδιος τύπος τομής που γίνεται στη μήτρα
(Πηγή: Nagele F. et al., 2016)

Η κλασσική καισαρική τομή είναι ευκολότερη και πιο απλή στην εκτέλεσή της σε

σύγκριση με τις υπόλοιπες αλλά εγκυμονεί κινδύνους, όπως η μεγαλύτερη απώλεια αίματος

και η ρήξη του εγχειρητικού τραύματος επί του σώματος της μήτρας σε επόμενη κύηση. Ο

προδρομικός πλακούντας, η ανώμαλη θέση του εμβρύου και ο πρόωρος τοκετός θεωρούνται

ως οι ενδείξεις για την επιλογή της κλασσικής καισαρικής τομής. (NageleF. etal., 2016)

Η εγκάρσια τομή είναι ο συνηθέστερος τύπος καισαρικής τομής και θα πρέπει  να είναι η

τομή Joel Cohen, ευθεία εγκάρσια  τομή του δέρματος τρία εκατοστά πάνω από την ηβική

σύμφυση, με τους υποκείμενους ιστούς να διανοίγονται αμβλέως και εάν είναι απαραίτητο

με ψαλίδι και όχι νυστέρι. Η καισαρική τομή με χαμηλή εγκάρσια τομή στο κατώτερο τμήμα

της  μήτρας  (τραχηλική)  σχετίζεται  με  μικρότερο  χειρουργικό  χρόνο  και  ελαττωμένη

μετεγχειρητική  επίπτωση  πυρετικής  κίνησης.  Σχετικά  με  την  αποκατάσταση  της

κυστεομητρικής  πτυχής  υπάρχουν  διαφορετικές  απόψεις,  αφού  έχει  παρατηρηθεί  ότι  η

συρραφή  της  αυξάνει  τον  εγχειρητικό  χρόνο  καθώς  και  τη  μητρική  νοσηρότητα.

(BurrowsL.J. etal, 2014)

Κάθετη τομή μπορεί να γίνει στο ανώτερο τμήμα της μήτρας (υψηλή κάθετη) ή στο

κατώτερο  τμήμα  μετά  από διατομή και  κατάσπαση της  κυστεομητρικής  πτυχής  (χαμηλή

κάθετη). Η κάθετη καισαρική τομή εφαρμόζεται σήμερα σε ελάχιστες περιπτώσεις, καθώς



συνοδεύεται,  ιδιαίτερα  η  υψηλή  κάθετη,  από  αυξημένη  μετεγχειρητική  νοσηρότητα  και

αυξημένο κίνδυνο ρήξης της μήτρας σε επόμενη κύηση. (BurrowsL.J. etal, 2014)

Η  εξωπεριτοναϊκή  καισαρική  τομή  εφαρμόσθηκε  παλαιότερα,  σε  περιπτώσεις

επίτοκων  με  υψηλό  κίνδυνο  μόλυνσης  όπου  δεν  ήταν  δυνατή  η  χορήγηση  αντιβιοτικών

φαρμάκων και η μετάγγιση αίματος.Ως μειονεκτήματα της επέμβασης αυτής, θεωρούνται ο

μεγαλύτερος  χειρουργικός  χρόνος,  η  αναποτελεσματικότητά  της  σε  τυχόν  διάτρηση  του

περιτοναίου κατά τους χειρουργικούς χειρισμούς και η αυξημένη χειρουργική εμπειρία που

απαιτείται. (KastnerE.S. etal, 2012;BurrowsL.J. etal, 2014)  

Μια  υποχρεωτική  καισαρική  τομή  σημαίνει  ότι  πρόκειται  για  προγραμματισμένη

πράξη,  που  πραγματοποιείται  πριν  από  την  έναρξη  της  χειρουργικής  επέμβασης.  Μια

επείγουσα καισαρική τομή είναι αυτή που πραγματοποιείται ως αποτέλεσμα μιας επιπλοκής

που προκύπτει κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης. 

Άμεσες (διεγχειρητικές) επιπλοκές που μπορούν να συμβούν κατά την διενέργεια της

καισαρικής τομής είναι αιμορραγία, καταπληξία, επιπλοκές από την αναισθησία, κάκωση της

ουροδόχου κύστης, σπανίως κάκωση του ουρητήρα και σπανιότερα τραυματική βλάβη του

εμβρύου κατά την διάνοιξη της μήτρας. Μετεγχειρητικές επιπλοκές είναι η φλεγμονή και

διαπύηση του χειρουργικού τραύματος, η φλεγμονή της μήτρας, παραμητρίων και ελάσσονος

πυέλου  (ενδο-μυο-παραμητρίτιδα  και  περιτονίτιδα),  ο  σχηματισμός  αιματώματος  στο

κοιλιακό  τοίχωμα  ή  στην  πύελο,  η  φλεγμονή  του  ουροποιητικού  συστήματος  (συνήθως

κυστίτιδα) και η εμφάνιση θρομβοεμβολικής νόσου. 

Η  συχνότητα  των  επιπλοκών  αυτών,  διεγχειρητικών  ή  μετεγχειρητικών,  είναι

ιδιαίτερα  χαμηλή.  Σε  αυτό  έχει  συντελέσει  η  βελτίωση  της  χειρουργικής  τεχνικής,  η

βελτίωση  της  αναισθησίας,  η  χορήγηση αντιβιοτικών  και  η  χρησιμοποίηση αντιπηκτικής

αγωγής.  Έτσι,  τόσο  η  μητρική  όσο  και  η  νεογνική  θνησιμότητα  και  νοσηρότητα  σε

περίπτωση  καισαρικής  τομής  κυμαίνονται  σε  πολύ  χαμηλά  επίπεδα.

(YeobilHospitalHealthcare, 2015)



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ

ΤΟΜΗ

ήVBAC (VAGINALBIRTHAFTERCAESAREAN)

3.1. Ορισμός VBAC

VBAC είναι ο κολπικός τοκετός μετά από προηγηθείσα καισαρική τομή. 

Ο κολπικός τοκετός για μια γυναίκα που έχει γεννήσει παλιότερα με καισαρική, έχει

αρχίσει να γίνεται όλο και πιο συνηθισμένο φαινόμενο, αφού γονείς και γιατροί τώρα πια

αμφισβητούν ότι η καισαρική είναι αναγκαία στους επόμενους τοκετούς της γυναίκας. Αυτό

το  σημαντικό  θέμα  αξίζει  να  διερευνηθεί  στο  γενικότερο  πλαίσιό  του.

(InternationalCesareanAwarenessNetwork, 2014)

Για το μεγαλύτερο μέρος του 20ου αιώνα, οι περισσότεροι άνθρωποι πίστευαν ότι η

γυναίκα  που  είχε  προηγουμένως  υποβληθεί  σε  καισαρική  τομή  θα  απαιτούσε

επαναλαμβανόμενη καισαρική για μελλοντικές κυήσεις. Φαίνεται ότι πολλές γυναίκες που

έχουν  προηγουμένως  υποβληθεί  σε  καισαρική  τομή  μπορούν  με  ασφάλεια  πλέον  να

επιχειρήσουν κολπικό τοκετό σε επόμενους τοκετούς. (CunninghamF.G, &WellsC.E., 2017).

Η  αντιμετώπιση  των  θεμάτων  της  καισαρικής  χειρουργικής  και  της  γέννησης  με

φυσιολογικό τοκετό μετά από καισαρική τομή (VBAC) αποτελεί αυξανόμενη πρόκληση για

τους επαγγελματίες υγείας, παρόλο που τα επιστημονικά στοιχεία υποστηρίζουν σαφώς τη

μείωση της κλιμακούμενης καισαρικής συχνότητας και την αύξηση της υποστήριξης και της

διαθεσιμότητας  των  VBAC για  τις  γυναίκες  που  βρίσκονται  σε  αναπαραγωγή.  Γιατί

συμβαίνει αυτό;, οι γυναίκες με προηγούμενη καισαρική τομή σπάνια ενημερώνονταιγια την

ύπαρξη της πρακτικής του  VBAC, πολύ λιγότερο τα πλεονεκτήματα του σχεδιασμού της.

Επιπλεον,  δεν  ενημερώνονται  για  τους  κινδύνους  των  επαναλαμβανόμενων  καισαρικών

επεμβάσεων,  ειδικά  τις  πολλαπλές  χειρουργικές  επεμβάσεις.  Αντιθέτως,  συνεχίζει  να

υφίσταται η λανθασμένη πληροφόρηση, για την επαναλαμβανόμενη ΚΤ. (SpongY.C., 2012)

Η εξέταση των δημοσιευμένων στοιχείων σχετικά με την καισαρική και τη VBAC

είναι ενθαρρυντικά και απογοητευτικά. Ενθαρρυντικά γιατί, παρόλο που οι έρευνες ως προς



την καισαρική τομή θεωρούν ότι είναι ασφαλέστερες από ποτέ, πρέπει να χρησιμοποιούνται

με ορθολογικό τρόπο και όχι προφυλακτικάκαι το VBAC είναι ασφαλές, βιώσιμη επιλογή

για  τις  περισσότερες  γυναίκες  που  είχαν  προηγούμενη  καισαρική  τομή.  Απογοητευτικό

επειδή,  ακόμη  και  με  τις  δεκάδες  χιλιάδες  ερευνητικά  δολάρια  που  δαπανήθηκαν  τις

τελευταίες δύο δεκαετίες για να καθορίσουν τους κινδύνους και τα οφέλη της VBAC και της

επαναλαμβανόμενης  χειρουργικής  καισαρικής  επέμβασης,  τα  στοιχεία  δεν  έχουν

μεταφραστεί στην εκπαίδευση και την κλινική πρακτική. (DesirreA. &GretchenH., 2010)

Η άφθονη βιβλιογραφία και η πληθώρα άρθρων που υπάρχει σχετικά με τη διενέργεια

κολπικού τοκετού μετά από καισαρική τομή (VBAC), παρουσιάζει ενδιαφέρονταδεδομένα

που δεν υποστηρίζουν τον αυξημένο κίνδυνο στις γυναίκες αυτές ώστε να τους αρνηθούν οι

επαγγελματίες υγείαςτη δοκιμή φυσιολογικού τοκετού.

3.2. Κολπικόςτοκετός μετά από Καισαρική τομή – VBAC

Μια γυναίκα που έχει  προηγούμενη καισαρική τομή ενθαρρύνεται  να εξετάσει  το

ενδεχόμενο για τη γέννηση του επόμενου νεογνού της με κολπικό τοκετό.

Η  απόφαση  να  επιχειρηθεί  κολπικός  τοκετός  μετά  από  καισαρική  τομή  (VBAC)

πρέπει να γίνει έγκαιρα κατά τη διάρκεια της κύησης, σε συνεννόηση με τη μαία και το

γιατρό. Οι περισσότερες γυναίκες με μία προηγούμενη καισαρική τομή είναι κατάλληλες για

ένα προγραμματισμένο VBAC. Ένα προγραμματισμένο VBAC για μια γυναίκα που δεν έχει

προσδιορισμένους  κινδύνους  έχει  ποσοστό  επιτυχίας  72-76%.  Σε  σύγκριση  με  μια

επαναλαμβανόμενη  καισαρική  τομή,  οι  γυναίκες  που  έχουν  VBAC  έχουν  λιγότερες

επιπλοκές. Η μαία ή ο γιατρός που φροντίζει την επίτοκο θα χαρεί να προσφέρει πρόσθετες

πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές για τον τοκετό. (PatientInformationBrochure, 2018)

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει εκτενής συζήτηση και ανησυχία για τις προϋποθέσεις

για κολπικό τοκετό μετά από μια ΚΤ τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Η αύξηση του

ποσοστού των καισαρικών  τομών έχει  αυξηθείσημαντικά,  όπου μπορεί  να  προσφερθεί  η

επιλογή  προγραμματισμένης  (εκλεκτικής)  καισαρικής  τομής  ή  κολπικού  τοκετού.

(ΕΜΓΕ,2014) 

Γυναίκες  με  ιστορικό  χαμηλής  εγκάρσιας  καισαρικής  τομής  χωρίς  επιπλοκές,  θα

πρέπει  να  είναι  υποψήφιες  για  κολπικό  τοκετό  σε  επόμενη  κύηση  χωρίς  επιπλοκές  και

εφόσον δεν υπάρχει κάποια αντένδειξη. Ωστόσο νεότερα δεδομένα δείχνουν ότι ο κολπικός

τοκετός  μετά  από  Καισαρική  τομή  δεν  είναι  τόσο  ασφαλής  όσο  είχε  αρχικά  εκτιμηθεί.

(ΕΜΓΕ,  2014)  Μέχρι  πρόσφατα  στη  Βόρεια  Αμερική  δεν  υπήρχε  καν  η  πιθανότητα

φυσιολογικού τοκετού μετά από καισαρική, παρόλο που ήταν συνηθισμένη στην Ευρώπη και



σε άλλες χώρες για πολλά χρόνια. Οι επαγγελματίες υγείας δίσταζαν πολύ να ενθαρρύνουν

τη λεγόμενη VBAC ή «Κολπική Γέννα μετά από Καισαρική», κυρίως επειδή δεν είχαν τις

γνώσεις  που  χρειάζονται  για  αυτή  την  περίπτωση.  Το  Βασιλικό  Κολλέγιο  Μαιευτήρων

Γυναικολόγων  (RCOG)  υποστηρίζει  ότι  το  VBAC,είναι  ασφαλής  επιλογή  για  την

πλειοψηφία των γυναικών που είχαν προηγηθείσα καισαρική, με λιγότερες πιθανές επιπλοκές

από ότι η επαναλαμβανόμενη καισαρική τομή. (MidwivesFamilyWellbeing, 2014)

3.3. Ασφαλής ο φυσιολογικός τοκετός που έπεται καισαρικής τομής

Το  Αμερικάνικο  Κολέγιο  Μαιευτικής  και  Γυναικολογίας,  σε  ανακοίνωσή  του

αναφέρεται  σε μια σπάνια αλλά σοβαρή επιπλοκή  VBAC είναι  η  ρήξη της  μήτρας,  που

συμβαίνει σε ποσοστό 0,2% - 1,5%. Μια πρώτη ένδειξη που οδηγεί στην διάγνωση είναι η

εμφάνιση  εμβρυϊκής  δυσχέρειας,  που  γίνεται  αντιληπτή  με  την  ακρόαση  της

εμβρυϊκώνπαλμών. Η συγκεκριμένη επιπλοκή αναφέρεται ως επικίνδυνο συμβάν, το οποίο

χρήζει  άμεσης  ιατρικής  παρέμβασης  προκειμένου  να  σωθεί  τόσο η  γυναίκα,  όσο και  το

έμβρυο. Αναφέρεται, επίσης, ότι η ρήξη της μήτρας είναι πιο πιθανό να συμβεί σε γυναίκες

που σε προηγούμενες καισαρικές εφαρμόστηκε η κάθετη τομή, η οποία όμως στη σύγχρονη

χειρουργική  σπάνια  εφαρμόζεται,  πλην  ειδικών  περιπτώσεων.  Η  χαμηλή  οριζόντια  τομή

φαίνεται  να  επουλώνεται  καλύτερα  από  τη  χαμηλή  κάθετη  τομή  και,  επίσης,  υφίσταται

λιγότερη καταπόνηση κατά τον τοκετό. Συνεπώς, οι συγγραφείς φαίνεται να υποστηρίζουν το

γεγονός,  ότι  οι  γυναίκες  με  χαμηλή  εγκάρσια  τομή  από  προηγούμενη  καισαρική

παρουσιάζουν  ελάχιστο  κίνδυνο  ρήξης  της  μήτρας  σε έναν  επερχόμενο  τοκετό.  Ωστόσο,

προσοχή συνιστάται στη χορήγηση προσταγλανδίνης κατά τον τοκετό, καθώς έρευνα έδειξε

ότι αυξάνει τον κίνδυνο για ρήξη της μήτρας έως και 2,5% (HarlowG., 2016).

Εδώ είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η ρήξη της μήτρας είναι όρος ατυχής, αφού

αναφέρεται  σε  οποιαδήποτε  διάρρηξη  των  τοιχωμάτων  της  μήτρας.  Η  ολική  ρήξη  της

μήτρας,  είναι  πάρα  πολύ  σπάνια  και  δεν  είναι  πιο  πιθανή  στις  περιπτώσεις  VBAC,  σε

σύγκριση με άλλα είδη τοκετού. Μάλιστα, είναι πιο πιθανό μια τέτοια ρήξη να παρουσιαστεί

όχι σε γυναίκες με προηγούμενη καισαρική τομή, αλλά σε εκείνες που η μήτρα τους έχει

χάσει τον τόνο της από πολλαπλές εγκυμοσύνες, ή σε εκείνες που η μήτρα τους καταπονείται

από αυξημένη δόση ωκυτοκίνης.

Εάν διασπαστεί η ουλή της προηγούμενης καισαρικής σε VBAC, πρόκειται συνήθως

για ατελή διάνοιξη, που σημαίνει ότι η ουλή λεπταίνει ή ότι μικρό μέρος της ουλής ανοίγει.

Οι περισσότερες από τις διανοίξεις είναι ασυμπτωματικές, δεν είναι επώδυνες και συνήθως

επουλώνονται από μόνες τους χωρίς χειρουργική επέμβαση. Εδώ χρειάζεται να πούμε ότι η



μητρική  θνησιμότητα,  είναι  αυξημένη  σε  γυναίκες  που  κάνουν  καισαρική  μετά  από

προηγούμενη  καισαρική,  σε  σύγκριση  με  τις  γυναίκες  που  κάνουν  VBAC.  Εάν  συμβεί

σημαντικό άνοιγμα της ουλής όσο εξελίσεταιο φυσιολογικός τοκετός, το πιο πιθανό είναι να

αποφασιστείτότε καισαρική τομή και το διάσπαση να διορθωθεί. Επίσης, σε μελέτες βρέθηκε

ότι αυξάνονται σημαντικά οι πιθανότητες για επιτυχή τοκετό που έπεται καισαρικής τομής,

αν στο παρελθόν έχει προηγηθεί της καισαρικής τομής ένας φυσιολογικός τοκετός. Γυναίκες

που γέννησαν κολπικά πριν από μία καισαρική τομή, βελτίωσαν το ποσοστό επιτυχίας για

VBAC80%,  συγκριτικά  με  γυναίκες  που  δεν  είχαν  γεννήσει  φυσιολογικά  πριν  από  την

καισαρική. (HarlowG., 2016).

3.4. Συμβουλευτική επιτόκου 

Στη διάρκεια της επιτόκου με ιστορικό χαμηλής εγκάρσιας Καισαρικής τομής χωρίς

επιπλοκές θα πρέπει να γίνεται συζήτηση για τον πιθανό τρόπο τοκετού και να προσφέρονται

ως  επιλογές  τόσο  ο  κολπικός  τοκετός  όσο  και  η  εκλεκτική  Καισαρική  τομή.  Η  τελική

απόφαση θα πρέπει να λαμβάνεται μετά από πλήρη και αναλυτική ενημέρωση της επιτόκου

πριν την πιθανή/αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού και ιδανικά πριν την 36η εβδομάδα. 

Κάθε  γυναίκα  θα  πρέπει  να  γνωρίζει  ότι  η  πιθανότητα  επιτυχημένου  κολπικού

τοκετού μετά από μια Καισαρική τομή είναι 72 - 76%. Επίσης θα πρέπει να ενημερώνονται

για  τους  κινδύνους  και  το  οφέλη  τόσο  για  τη  γυναίκα  όσο  και  για  το  έμβρυο-νεογνό.

Υπολογίζεται  ότι  έως  και  10%  των  γυναικών  που  προγραμματίζονται  για  εκλεκτική

Καισαρική τομή θα εισέρθουν σε τοκετό πριν την 39η εβδομάδα και για αυτό θα πρέπει η

αντιμετώπιση να έχει αποφασισθεί πριν από αυτή την πιθανή ημερομηνία τοκετού.

Έχουν σημειωθεί οι παράγοντες που σχετίζονται με επιτυχημένο κολπικό τοκετό μετά

από  Καισαρική  τομή,  όμως  ο  προηγούμενος  κολπικός  τοκετός,  ειδικά  μετά  από  την

Καισαρική  τομή  είναι  ο  καλύτερος  προγνωστικός  παράγοντας  για  επιτυχημένο  κολπικό

τοκετό και σχετίζεται με 87-90% ποσοστό επιτυχίας.

Αντίθετα  η  πρόκληση  τοκετού,  η  απουσία  προηγούμενου  κολπικού  τοκετού,  ο

δείκτης  μάζας  σώματος  μεγαλύτερος  του  BMI30 και  το  ιστορικό  Καισαρικής  τομής  για

δυστοκία,  μειώνουν  την πιθανότητα επιτυχίας  του κολπικού τοκετού.  Όταν συνυπάρχουν

όλοι αυτοί οι  αρνητικοί  παράγοντες τότε το ποσοστό επιτυχίας είναι μόνο 40%.  (ΕΜΓΕ,

2014)



3.5. Αντενδείξεις για κολπικό τοκετό 

Για  γυναίκες  με  μια  προηγούμενη  χαμηλή  εγκάρσια  τομή  στην  μήτρα,  χωρίς

πρόσθετεες  επιπλοκές,  θα  πρέπει  να  δοθούν  σαφείς  πληροφορίες  για  τη  χειρουργική

επέμβαση  και  να  πραγματοποιείται  συνολική  εκτίμηση  για  την  προσπάθεια  κολπικού

τοκετού.  Ακόμη οι  γυναίκες  με δύο χαμηλές εγκάρσιες τομές  χωρίς άλλες επιπλοκές,  θα

πρέπει επίσης να έχουν ως επιλογή κατά περίπτωση κολπικό τοκετό. 

Τα  δεδομένα  για  τη  σχέση  του  αριθμού  των  τομών  και  του  μητρικού  και  του

περιγεννητικού αποτελέσματος παραμένουν αντικρουόμενα, για να υπάρξει σαφής σύσταση

για τον ασφαλή αριθμό των προηγούμενων τομών. (HarlowG., 2016).

Οιλόγοιπουτοεπιλέγουνείναιπολλοί,  μερικοίαπότουςοποίουςείναιηαίσθησηότι  η

καισαρική στην οποία υποβλήθηκαν ήταν αναίτια, ο αποχωρισμός τους από το νεογνό.

Ο φυσιολογικός τοκετός μετά από καισαρική θα πρέπει:

 Η τομή στη μήτρα να είναι εγκάρσια χαμηλά

 Να υπάρχει φυσιολογική κύηση

 Να μη γίνει πρόκληση τοκετού 

 Να υπάρχει τακτική παρακολούθηση των καρδιακών παλμών

 Οι  ενδείξεις  που  οδήγησαν  σε  καισαρική  να  μην  υφίστανται  (όπως  πρόπτωση

ομφαλίου λώρου, προδρομικός πλακούντας, αποκόλληση πλακούντα)

 Να  μην  έχει  γίνει  ρήξη  της  μήτρας  στο  παρελθόν  (CunninghamF.G&WellsC.E.,

2017)

Αντιθέτως το VBACδε μπορεί να γίνει όταν η γυναίκα:

 Είναι άνω από 35 ετών

 Έχει μεγάλο δείκτη μάζας σώματος

 Έχει δίδυμη κύηση

 Βρίσκεται σε ηλικία κύηση μεγαλύτερη των 40 εβδομάδων

 Έχει έναν άγνωστο τύπο ουλής στη μήτρα

 Έχει στο ιστορικό της παραπάνω από μία καισαρικές

 Υπάρχει η υποψία μακροσωμίας

 Έχει μικρό διάστημα μεταξύ των τοκετών (δηλαδή <24 μήνες)

 Έχουν πρόωρο τοκετό (αναλόγως την περίπτωση)

 Έχουν ρυθμισμένο διαβήτη κύησης (BestBetClinic, 2010)



3.6.ΚίνδυνοικαιοφέληVBAC

Η σύγχρονη βιβλιογραφία υποστηρίζει το όφελος της προσπάθειας για φυσιολογικό

τοκετό  σε  επίτοκες  με  προηγηθείσα  καισαρική  τομή  και  αναφέρει  τα  σχετικά  με  τους

προγνωστικούς δείκτες για επιτυχή VBAC.

Τα οφέλη από τη γέννηση με φυσιολογικό τοκετό μετά από καισαρική τομή (VBAC)

περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 Η  μικρότερη  διάρκεια  της  νοσηλείας  και  μετά  τον  τοκετό  ανάκτησης  (στις

περισσότερες περιπτώσεις)

 Λιγότερες  επιπλοκές,  όπως  ο  επιλόχειας  πυρετός,  λοίμωξη  από  τραύμα  ή  μήτρα,

θρομβοεμβολισμός (θρόμβοι στο πόδι ή τον πνεύμονα), ανάγκη μετάγγισης αίματος

 Λιγότερα  νεογνά  με  αναπνευστικά  προβλήματα  (CunninghamF.G.  &WellsC.E.,

2017).

Η συναίνεση του NIHτο 1980 ανέφερε έξι μελέτες με επιτυχή ποσοστά για VBACπου

κυμαίνονται  από 40-97%.  Ο  Lavinτο  1982 δημοσίευσε  μια  εκτεταμένη  ανασκόπηση της

βιβλιογραφίας  που  περιελάμβανε  3.214  γυναίκες  από  το  1950  έως  το  1980  και  βγήκε

συνολικό  ποσοστό  επιτυχίας  67%.  Ο  Flammακολούθως  αναφέρθηκε  στη  βιβλιογραφία

σχετικά με τον VBACαπό το 1980 έως το 1984 και περιέλαβε 6,25% γυναίκες με ποσοστό

επιτυχίας 86%.

Ο  Rosenτο 1980 αναφερόμενος  σε  29  μελέτες  που  περιλάμβαναν 8.770 γυναίκες

προσπάθησε  να  θέσει  προγνωστικούς  παράγοντες  για  επιτυχή  κολπικό  τοκετό.  Ανέφερε

ποσοστά επιτυχίας από 54 έως 89%.

Οι γυναίκες που επιλέγουν την προσπάθεια κολπικού τοκετού μετά από Καισαρική

τομή θα πρέπει να ενημερώνονται ότι ο κίνδυνος ρήξης μήτρας είναι 0.22 – 0.74%, ενώ σε

προγραμματισμένη Καισαρική τομή είναι μηδενικό. 

Πιο συγκεκριμένα υπολογίζεται ότι ο κίνδυνος ρήξης μήτρας χωρίς ιστορικό τομής

στην  μήτρα  είναι  0.5  –  2  /10.000  τοκετούς.  Σε  ιστορικό  Καισαρικής  τομής  ο  κίνδυνος

αυξάνεται μέχρι 0.74%, ενώ στην ίδια μελέτη ο κίνδυνος σε εκλεκτική Καισαρική τομή ήταν

μηδενικός. Επιπλέον φαίνεται ότι γυναίκες που παρουσίασαν πυρετό μετά την Καισαρική

τομή  είναι  σε  πιο  μεγάλο  κίνδυνο  για  ρήξη  μήτρας  σε  επόμενη  προσπάθεια  κολπικού

τοκετού. (BestBetClinic, 2010)

Ενώ  κάποιες  επιστημονικές  μελέτες  συστήνουν  τη  συρραφή  της  μήτρας  σε  δύο

στρώματα, δεν υπάρχουν ακόμη επαρκή δεδομένα για να καθιερωθεί αποκλειστικά αυτή η



τεχνική  και  απαιτούνται  επιπλέον  τυχαιοποιημένες  μελέτες.  Επίσης  υπάρχει  επιπλέον

κίνδυνος 1% για μετάγγιση αίματος ή ενδομητρίτιδα σε γυναίκες με κολπικό τοκετό μετά

από Καισαρική τομή, ενώ δεν διαπιστώνεται στατιστικά σημαντική διαφορά στα ποσοστά

υστερεκτομής, θρομβοεμβολικής νόσου ή μητρικού θανάτου. 

Η αυξημένη νοσηρότητα σε γυναίκες που επιχειρούν κολπικό τοκετό οφείλεται κατά

κύριο λόγο σε περιπτώσεις μη επιτυχημένης προσπάθειας τοκετού, οι οποίες παρουσιάζουν

αυξημένα ποσοστά ρήξης μήτρας,  υστερεκτομής,  μετάγγισης αίματος και ενδομητρίτιδας.

(CunninghamF.G. &WellsC.E., 2017)

Σε  ότι  αφορά  την  εμβρυική  νοσηρότητα  οι  γυναίκες  που  επιλέγουν  προσπάθεια

κολπικού τοκετού θα πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχει επιπλέον κίνδυνος για το νεογνό 2-

3/10.000. Σε μια από τις μεγαλύτερες μελέτες βρέθηκε σε τελειόμηνες κυήσεις σημαντικά

υψηλότερη νεογνική νοσηρότητα στην ομάδα του κολπικού τοκετού, όπως και ο κίνδυνος

εμφάνισης υποξικής ισχαιμικής εγκεφαλοπάθειας  και φθάνει μέχρι 8/10.000 γεννήσεις. Στον

αντίποδα  τα  ποσοστά  ανάπτυξης  αναπνευστικής  δυσχέρειας  είναι  μειωμένα  και  πιο

συγκεκριμένα είναι 2-3% στον κολπικό τοκετό έναντι 3-4% σε εκλεκτική Καισαρική τομή. Ο

κίνδυνος  αυτός  στην  ομάδα  εκλεκτικής  Καισαρικής  τομής  μειώνεται  σημαντικά  με  την

πραγματοποίησή της στις 39 εβδομάδες αντί για 38. (Σχεδιάγραμμα 3.1.)

Οι επιπλοκές από την αναισθησία είναι οι ίδιες και στις δύο επιλογές, ενώ οι γυναίκες

θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η επιλογή Καισαρικής τομής αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης

μαιευτικών επιπλοκών σε επόμενες κυήσεις.(BestBetClinic, 2010)



Πίνακας. Κίνδυνοι για τη μητέρα

Καισαρική τομή% Κολπικός τοκετός %
1 προηγηθείσα ΚΤ >2 προηγηθείσες ΚΤ

Ενδομητρίτιδα 1.5-2.1 2.9 3.1
Τραυματισμός 0.42-06 0.4 0.4
Μετάγγιση 1-1.4 0.7-1.7 3.2
Υστερεκτομή 0-0.4 0.2-0.5 0.6
Ρήξη μήτρας 0.4-0.5 0.7-0.9 0.9-1.8
Μητρική
θνησιμότητα

0.02-0.04 0.02

Πηγή: BestBetClinic, 2010

Πίνακας. Κίνδυνοι για το νεογνό

Καισαρική τομή% Κολπικός τοκετός %

θνησιγενές έμβρυο 37-38 εβδ. >39 εβδ. 0.08 0.38
0.01 0.16

Υποξαιμική εγκεφαλοπάθεια 1.5-2.1 2.9
Νεογνικός θάνατος 0.42-06 0.4
Περιγεννητικός θάνατος 1-1.4 0.7-1.7
Αναπνευστική δυσχέρεια 0-0.4 0.2-0.5
Ταχύπνοια 0.4-0.5 0.7-0.9
Υπερχολερυθρυναιμία 0.02-0.04 0.02

Πηγή: BestBetClinic, 2010



Σχεδιάγραμμα 3.1. Ασφαλές VBACή επαναληπτική καισαρική τομή

(Πηγή: BestBetClinic, 2010)

Για κάθε 1000 γυναίκες
που σχεδίαζαν επανάληψη

της καισαρικής

Το 0,6 / 1000 είχε ρήξη
της μήτρας πριν από
την καισαρική τομή

882/1000 είχαν κάνει
καισαρική πριν την έναρξη
του τοκετού 

118/1000είχε ξεκινήσει
ο τοκετός πριν την

καισαρική τους

Από όλες αυτές τις 1000 γυναίκες που σχεδίασαν επανάληψη της
καισαρικής

20/1000  είχαν   λοίμωξη μετά τη 
γέννηση

5/1000 χρειάστηκε μετάγγιση αίματος 
μετά τη γέννηση

Το 1/1000 χρειάστηκε μια υστερεκτομή 
μετά τον τοκετό

7/1000 είχε ένα νεογνό που είχε 
προβλήματα αναπνοής μετά τον τοκετό

0.4 / 1000 είχε ένα μωρό που είχε 
εγκεφαλική βλάβη ή πέθανε κατά τη 
διάρκεια ή μετά τον τοκετό



3.7. Προϋποθέσεις προσπάθειας κολπικού τοκετού 

Σε κάθε περίπτωση συστήνεται η προσπάθεια κολπικού τοκετού μετά από Καισαρική

τομή να πραγματοποιείται σε πλήρως εξοπλισμένες και οργανωμένες μαιευτικές μονάδες,

υπό  συνεχή  παρακολούθηση  και  δυνατότητα  άμεσης  διενέργειας  επείγουσας  Καισαρικής

τομής και ανάνηψης του νεογνού.

Η επισκληρίδιος αναισθησία δεν αντενδείκνυται  σε προσπάθεια κολπικού τοκετού

και αυξάνει μάλιστα τα ποσοστά επιτυχίας από 50.4% σε 73.4%. Οι όποιες επιφυλάξεις για

κάλυψη των συμπτωμάτων ρήξης μήτρας δεν έχουν επιβεβαιωθεί με επαρκή δεδομένα. 

Σε όλη τη διάρκεια του τοκετού θα πρέπει να υπάρχει συνεχής καρδιοτοκογραφική

παρακολούθηση,  καθώς  το  μη  καθησυχαστικό  καρδιοτοκογράφημα  είναι  το  πιο  ισχυρό

σημείο ρήξης μήτρας και περιγράφεται στο 55-87% των περιπτώσεων. (ΕΜΓΕ,2014)

3.8. Επίτοκες πουμπορούν άφοβα να κάνουν VBAC

Πολλές  από  τις  παλιότερες  αντενδείξεις  για  τη  VBAC  έχουν  απορριφθεί  ή

αναθεωρηθεί. Μελέτες ποικίλουν ανάλογα με τη γεωγραφία και την εκπαίδευση, την πείρα

και τις συνήθειες των επαγγελματιών υγείας, καθώς και την ωριμότητά τους να δεχτούν νέες

απόψεις. Το Αμερικανικό Κολέγιο Μαιευτικής και Γυναικολογίας, που υποστηρίζει ένθερμα

το VBAC, προσφέρει τα εξής κριτήρια:

 Οι ενδείξεις που έκαναν απαραίτητη την πρώτη καισαρική δεν πρέπει να υπάρχουν

πια

 Η προηγούμενη τομή στη μήτρα να είναι εγκάρσια και χαμηλή

 Η κύηση να είναι χωρίς επιπλοκές ή φυσική σύλληψη

 Αν είναι απαραίτητο να γίνει πρόκληση τοκετού με ωκυτοκίνη, να γίνεται με μεγάλη

προσοχή

 Προσεκτική και τακτική παρακολούθηση των καρδιακών παλμών του εμβρύου και

άλλων ενδείξεων κατά τον τοκετό

 Σε  περίπτωση  σοβαρού  προβλήματος,  ενδέχεται  να  χρειαστεί  άμεσα  γενική

αναισθησία και καισαρική.

Κάποιοι από τους λόγους που κάνουν αναγκαία μια πρώτη καισαρική ενδέχεται να

επηρεάσουν  σημαντικά  την  απόφαση  για  φυσιολογικό  τοκετό  στο  μέλλον.  Όπως  ο

σαχαρώδης  διαβήτης,  η  χρόνια  υπέρταση,  σοβαρή δυσαναλογία  της  πυέλο,  ο  έρπης  των

γεννητικών  οργάνων και  κάποια  χρόνια  νόσος  με  επίμονα συμπτώματα  να  βρίσκεται  σε



έξαρση  κοντά  στην  υπολογιζόμενη  ημερομηνία  τοκετού.  Αν  όμως  δεν  υπάρχουν

συμπτώματα όταν αρχίσουν οι συστολές, είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί φυσιολογικός

τοκετός. Ο έρπης των γεννητικών οργάνων έχει αρχίσει να αντιμετωπίζεται διαφορετικά, και

η σύγχρονη τάση είναι να γίνονται λιγότερες καισαρικές για αυτή την αιτία.

Στις  περισσότερες  περιπτώσεις  ο  λόγος  που  έκανε  αναγκαία  την  καισαρική  δεν

συνεχίζει να υπάρχει στην επόμενη εγκυμοσύνη, όπως για παράδειγμα:

 Δυσαναλογία κεφαλής και πυέλου (CPD), όταν το κεφάλι του εμβρύου δεν δύνααι να 

εισέρθει από την πύελο

 Ισχιακή προβολή

 Άλλες ασυνήθιστες προβολές

 Ανεπιτυχής πρόκληση τοκετού (με ωκυτοκίνη)

 Εμβρυϊκή δυσχέρεια 

 Πρόδρομος πλακούντας

 Προεκλαμψία

 Πρόπτωση ομφαλίδας

 Πολλαπλή κύηση.

Σε  περίπτωση  ισχιακής  προβολής,  συχνότεραπροτιμάτεη  καισαρική  εκτός  αν  το

έμβρυοαλλάξει θέση πριν ξεκινήσουν οι συστολές. Όμως το νεογνό μπορεί να γυρίσει σε

κανονική προβολή με διάφορα μέσα: η γυναίκα λαμβάνει θέση με τη πύελο ψηλότερα από το

κεφάλι και το θώρακα, ή η μαία καθοδηγεί μέσω των κοιλιακών τοιχωμάτων το νεογνό στη

σωστή θέση.

Η διάγνωση που παρατηρείται συχνά τα τελευταία χρόνια και ευθύνεται για πολλές

καισαρικές,  που  δεν  είναι  καθόλου  απαραίτητες  είναι  η  δυστοκία,  λέξη  που  σημαίνει

δύσκολος  τοκετός.  Η  δυστοκία  δεν  μπορεί  να  ορισθεί  με  ακρίβεια,  αφού  περιλαμβάνει

πολλές ετερόκλητες παραμέτρους, όπως οι εξής:

 Εμβρυοπυελική δυσαναλογία (CPD)

 Παρατεταμένος τοκετός

 Έλλειψη προόδου κατά τον τοκετό

 Αναστολή του τοκετού

 Ατονία της μήτρας

 Παρατεταμένο δεύτερο στάδιο.



Οι περισσότερες από αυτές τις παραμέτρους δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν εκ

των προτέρων. Μόνο αφού ξεκινήσει και εξελιχθεί αρκετά ο τοκετός, είναι δυνατόν να να

γίνει  γνωστόεάν  θα  ολοκληρωθεί.Θα  πρέπει  να  η  επίτοκος  να  παρακολουθείται  με

καρδιοτοκογραφική εκτίμηση, επιπλέον να ενθαρρύνεται  να κινείται-περπατάει όταν αυτό

επιτρέπεται και να δίδεται ο κατάλληλος χρόνος για τον τοκετό.

Η διάγνωση της δυστοκίας, τίθεται μάλλον αυθαίρετα και μάλιστα πολύ πριν αυτή

είναι  λογικά  εφικτή,  δηλαδή  πριν  ακόμη  η  γυναίκα  φτάσει  στην  ενεργητική  φάση  του

τοκετού (διαστολή 5 εκατοστών). 

Συμπερασματικά,οι  λόγοι  που  προκάλεσαν  τη  δυστοκία  (ακόμη  και  απλή

δυσαναλογία) δεν συνεχίζουν υποχρεωτικά να υφίστανται σε επόμενη εγκυμοσύνη. Σύμφωνα

με  αρκετές  έρευνες,  μια  παλιότερη  δυστοκία  δεν  πρέπει  να  αποκλείει  τη  δυνατότητα

φυσιολογικής  γέννας.  Στην  πραγματικότητα,  οι  περισσότερες  γυναίκες  με  παλιότερη

δυστοκία μπορούν να γεννήσουν φυσιολογικά σε επόμενες γέννες.

Η πιθανότητα να συμβεί ρήξη της μήτρας ως συνέπεια παλιότερης καισαρικής που

έγινε λόγω δυστοκίας είναι μικρότερη, από αυτής που έγινε για άλλο λόγο. Και αυτό γιατί το

κάτω μέρος της μήτρας είχε την ευκαιρία να διασταλεί και να λεπτύνει κατά τη διάρκεια του

προηγούμενου  τοκετού,  γεγονός  που  είχε  σαν  αποτέλεσμα  να  τοποθετηθεί  η  τομή

χαμηλότερα,  όπου  έχει  ελάχιστες  πιθανότητες  να  διανοίξει  αν  η  καισαρική   έγινε  λόγω

δυστοκίας.

3.9. Πώς οι επαγγελματίες υγείας – μαίες μπορούν να βοηθήσουν στο VBAC

Αρκετά ζευγάρια παρακολουθούν μαθήματα προετοιμασίας τοκετού. Στο πλαίσιο του

προγράμματος,  υπάρχει  συνήθως  κάποια  ενημέρωση  για  τη  χειρουργική  επέμβαση  με

καισαρική τομή. 

Έρευνες έδειξαν ότι αν η γυναίκα ενημερωθεί για την επιλογή του VBAC κατά τη

διάρκεια  της  καισαρικής  τομής  της,  είναι  πιθανότερο  να  γεννήσει  με  VBAC.  Επιλέον,

ενημέρωση σχετικά με το τι συμβαίνει μετά την καισαρική τομή και την εγκυρότητα του

VBAC ως επιλογή θα εξυπηρετούσε επίσης αυτό το σκοπό. Η ειλικρινής ενημέρωση για τις

δυσκολίες  που  αντιμετωπίζει  η  γυναίκα  που  δε  επιθυμεί  να  πραγματοποιήσει

επαναλαμβανόμενη  καισαρική  τομή στους  μελλοντικούς  τοκετούς,  συμπεριλαμβανομένης

της ενημερωμένης συζήτησης για τις απαγορεύσεις  του VBAC και των περιορισμών που

επιβάλλονται στο VBAC,είναι απαραίτητη.

Οι  μαίες  έχουν  την  ευκαιρία  και  την  ηθική  απαίτηση  να  παρέχουν  ακριβείς

πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές τοκετού. 



Οι  επίτοκες  με  ενημερωμένη  πληροφόρηση  έχουν  καλύτερες  εμπειρίες,  καλύτερα

αποτελέσματα και εκφράζουν μεγαλύτερη ικανοποίηση των επίτοκων. Τελικά, αυτό ωφελεί

την ίδιατη νοσηλευτική δομή. Έρευνες έχουν δείξει ότι η παρουσία άλλης γυναίκας κατά τη

διάρκεια της ενημέρωσης μειώνει την πιθανότητα της καισαρικής χειρουργικής επέμβασης

και βελτιώνει τα αποτελέσματα. 

Παρόλα  αυτά,  οι  μαίες  καλούνται  να  υποστηρίξουν  τις  επίτοκες.  Μέρος  της

υποστήριξης είναι να βεβαιώνεται η επίτοκος και να καταλαβαίνει τις επιλογές της, ακόμα

και αν εκείνες που δεν αποτελούν μέρος του πρωτόκολλου ρουτίνας. Απαιτείται δέσμευση

για  διατήρηση  της  τρέχουσας  κατάστασης  με  τα  αποδεικτικά  στοιχεία  για  τη  βέλτιστη

πρακτική μέσω της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και της εργασίας ως επαγγέλματος για τη

στήριξη  των  βέλτιστων  πρακτικών  προκειμένου  να  πραγματοποιηθεί  οποιαδήποτε

πραγματική αλλαγή στο νοσοκομειακό σύστημα.(DesirreF.G. &GretchenC.E., 2010).

3.10. Η VBAC και η πολιτική διαφόρων Νοσοκομείων στο διεθνή χώρο

Στο Ισραήλ οι περισσότερες γυναίκες προτιμούν να γεννούν στα Νοσοκομεία καθώς

δεν  υπάρχουν μαιευτικά  κέντρα.  Αλλά όπως αναφέρει  Ισραηλινή  μαία,  στα περισσότερα

Νοσοκομεία η πολιτική τους είναι θετική ως προς τη VBAC, ενώ οι μαίες αναλαμβάνουν εξ

ολοκλήρου  το  φυσιολογικό  τοκετό.  Οι  ιατροί  επεμβαίνουν  μόνο  όταν  υπάρξει  κάποια

επιπλοκή. Επίσης, το άρθρο κάνει αναφορά για ένα υψηλό ποσοστό VBAC στα Νοσοκομεία.

Στη Μεγάλη Βρετανία σε διάφορες νοσηλευτικές δομές επιτρέπεται το φυσιολογικός

τοκετός μετά από καισαρική τομή, αν και υπάρχει απαγορευτικός κανονισμός σε εκείνες τις

περιπτώσεις που οι γυναίκες είχαν στο παρελθόν περισσότερες από μια καισαρικές. Επίσης,

υπάρχουν  και  οι  αυτόνομες  μαίες,  οι  οποίες  υποστηρίζουν  πλήρως  τη  γυναίκα  που  στο

ιστορικό  της  έχει  μια  καισαρική  και  αποφασίζει  μετά  από  ενημέρωση  να  γεννήσει

φυσιολογικά αυτές φροντίζουν πάντα για την άμεση μεταφορά της επιτόκου στο Νοσοκομείο

σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά.

Στη Γαλλία, η μαιευτική Κλινική “Des Lilas” στο Παρίσι έχει το υψηλότερο ποσοστό

επιτυχίας VBAC (60%) συγκριτικά με όλα τα Νοσοκομεία και τις Κλινικές του Παρισιού.

Πρόκειται,  πράγματι,  για  υψηλό  ποσοστό  αν  λάβουμε  υπόψη  ότι  πρόκειται  για  μικρό

Νοσοκομείο με δυο μόνο αίθουσες τοκετών, εκ των οποίων η μια διαθέτει πισίνα για τοκετό

στο νερό. Σύμφωνα με το άρθρο η παραπάνω Κλινική φημίζεται για την ένθερμη υποστήριξη

και  προώθηση  του  κολπικού  τοκετού  μετά  την  καισαρική  τομή,  όπου  οι  γυναίκες  που

επιθυμούν να γεννήσουν φυσιολογικά είναι υποχρεωμένες να υπογράψουν τη συγκατάθεσή



τους  στο  τέλος  την  8ης εβδομάδας  κύησης   (RoyalCollegeofObstricians&Gynaecologists,

2015)

Έρευνα, που διεξήχθη, η οποία αποκάλυψε μια σημαντική απόκλιση στις προτιμήσεις

των γυναικών από δυο διαφορετικά έθνη, όσον αφορά την καισαρική τομή. Όλες οι γυναίκες

που  ερωτήθηκαν  και  συμπεριλήφθηκαν  στην  έρευνα,  είχαν  ήδη  γεννήσει  μια  φορά  στο

παρελθόν με καισαρική. Έτσι, μόνο ένα 2% των γυναικών, που προέρχονταν από τη χώρα

της  Ιρλανδίας  τάχθηκαν  υπέρ  της  καισαρικής,  ενώ  οι  Αυστραλές  σε  ποσοστό  28%

προτίμησαν την καισαρική έναντι του φυσιολογικού τοκετού. Προκειμένου να ερμηνευθεί το

παραπάνω  εύρημα  οφείλουμε  να  λάβουμε  υπόψη  την  κουλτούρα  της  κάθε  χώρας,  τους

κανονισμούς που διέπουν τα Νοσοκομεία της, την επικρατούσα ενημέρωση των γυναικών

και άλλους παράγοντες. (Appleton B. et al, 2016).

Γενικοί γιατροί, μαίες και νοσηλεύτριες συμμετείχαν στην έρευνα. Τα αποτελέσματα

της  έρευνας  έδειξαν  ότι  όλοι  οι  συμμετέχοντες  ήταν  γενικά  ενημερωμένοι  για  το

συγκεκριμένο θέμα, ενώ σημειώθηκε σημαντική διαφοροποίηση απόψεων μεταξύ μαιών και

γιατρών όσον αφορά τη γνώση και τη στάση τους απέναντι  στη VBAC, με τις  μαίες να

τάσσονται στην πλειοψηφία τους υπέρ του φυσιολογικού τοκετού. Γενικά, πάντως, ποσοστό

53% των ερωτηθέντων υποστήριξε ότι οι γυναίκες θα πρέπει να ενθαρρύνονται ενεργά να

σκεφτούν τη VBAC, ενώ ποσοστό 47% θεώρησε πιο σωστό, η φυσιολογική γέννα μετά από

καισαρική  τομή  να  παρουσιάζεται  στη  γυναίκα  απλά  ως  μια  μέθοδος  επιλογής.  Κι  εδώ

δίνεται  εξαιρετική  σημασία  στη  δοθείσα  έγκριση  του  ασθενή  προκειμένου  να  τελεστεί

οποιαδήποτε  πράξη.  Έτσι,  για  τη  γυναίκα  που  θα  δώσει  την  έγκρισή  της  για  VBAC,

απαραίτητη  προϋπόθεση  είναι  η  πλήρης  ενημέρωσή  της  και  η  μελέτη  κάθε  διαθέσιμης

πληροφορίας. Σύμφωνα με το συγγραφέα, ο εκτενής και ουσιαστικός διάλογος με τη γυναίκα

είναι καθοριστικός για τη λήψη μιας τόσο σοβαρής απόφασης. Αν και ορισμένες γυναίκες

προτιμούν να κάνουν δεύτερη ή και  τρίτη καισαρική τομή, κάποιες  άλλες  θα ήθελαν να

αποφύγουν οποιαδήποτε επέμβαση και μάλιστα χειρουργική (HarerB.W., 2012)



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο

ΦΡΟΝΤΙΔΑ  ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ 

ΤΗΝ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ 

4.1. Φροντίδα της γυναίκας πριν την καισαρική τομή

4.1.1.Προεγχειρητικές εξετάσεις και προετοιμασία για καισαρική τομή

Αν και οι περισσότερες νοσοκομειακές διαδικασίες μπορεί να διαφέρουν, υπάρχουν

γενικά βήματα που θα ακολουθήσουν  όταν πρόκειται για προεγχειρητικές διαδικασίες.Πριν

από  την  ημέρα  της  καισαρικής  τομής,  πιθανότατα  η  γυναίκα  θα  πρέπει  να  κάνει

εργαστηριακές εξετάσεις, συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων αίματος και ούρων, για να

ελέγξει για διαβήτη και άλλα ιατρικά θέματα.

Οι ακόλουθες εργαστηριακές μελέτες μπορούν να ληφθούν πριν από τη επέμβαση με

καισαρική τομή:

 Γενική αίματος

 Βιοχημικό έλεγχο

 Πηκτικό έλεγχο

 Ορό για διασταύρωση

 Λοιμοανοσολογικές

Πριν από κάθε καισαρική τομή πρέπει να πραγματοποιείται γενική εξέταση αίματος

της γυναίκας προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποιες περιπτώσεις υποβόσκει αναιμία. Παρόλο

που απώλεια αίματος άνω των 1000 ml, επισυμβαίνει σπάνια σε καισαρική τομή (4-8% επί

του  συνόλου  των καισαρικών  τομών),  αποτελεί  δυνητικά  σοβαρή επιπλοκή.  Έγκυες  που

υποβάλλονται  σε  καισαρική  τομή  λόγω  αιμορραγίας  κατά  την  κύηση,  αποκόλλησης

πλακούντος,  ρήξεως  μήτρας  ή  προδρομικού  πλακούντος  διατρέχουν  αυξημένο  κίνδυνο

απώλειας αίματος άνω των 1000 ml και για το λόγο αυτό η επέμβαση πρέπει ιδανικά να



λαμβάνει  χώρα σε οργανωμένα μαιευτικά κέντρα με αυξημένη ετοιμότητα του Τμήματος

Αιμοδοσίας – Αιματολογίας.(RogerW., 2015).

Σε  υγιείς  έγκυες  γυναίκες  που  φέρουν  ανεπίπλεκτες  κυήσεις,  δε  θα  πρέπει  να

εκτελείται συστηματικά και πριν από κάθε καισαρική τομή: υπερηχογραφικός έλεγχος για

προσδιορισμό της θέσεως του πλακούντος (καθώς κάτι τέτοιο δε βελτιώνει τη σχετιζόμενη

με την καισαρική τομή νοσηρότητα, όπως εκσεσημασμένη απώλεια αίματος, τραυματισμός

του εμβρύου, του ομφαλίου λώρου ή άλλων παρακείμενων ανατομικών δομών).

Η  τοποθέτηση  ουροκαθετήρα  είναι  απαραίτητη  προκειμένου  να  προληφθεί  και

πιθανή υπερδιάταση της ουροδόχου κύστεως, λόγω επίδρασης του επιπέδου αποκλεισμού

από την αναισθησία στη φυσιολογική λειτουργία της κύστεως.

Θα πρέπει να συναντήσει έναν αναισθησιολόγο για να συζητήσειγια τυχόν επιλογές

στη  διάρκεια  της  αναισθησίας.Θα  υπάρξει  ενημέρωση  και  υπενθύμιση  για  την  αποφυγή

στερεάς  τροφής και  νερού για τουλάχιστον για 8 έως 12 ώρες  πριν από τη χειρουργική

επέμβαση.(HedwigeS.L. &IsaacsG., 2017)

4.1.2. Διαμονή πριν την καισαρική τομή

Ενώ οι περισσότερες γυναίκες παραμένουν στο νοσοκομείο για μία έως δύο ημέρες

μετά από τον φυσιολογικό τοκετό, οι λεχωίδεςμε καισαρική τομή συνήθως μένουν για τρεις

έως πέντε ημέρες και υπάρχουν περιστασιακά που μένουν για περισσότερες μέρες. Θα πρέπει

λοιπόν, να φροντίσει να συσκευάσει μια τσάντα με αρκετά άνετα ρούχα για τη διαμονή της

στο  νοσοκομείο.  Τα  ρούχα  καταρχήν  θα  πρέπει  να  είναι  καθαρά,  μαλακά,  ελαστικά  ή

ρυθμιζόμενα  ζώνες  μέσης,  ζεστές  κάλτσες,   ακόμη και  μερικές  φούστες  με  φερμουάρ  ή

πουλόβερ ζακέτες για τα δροσερά δωμάτια νοσοκομείων. Επίσης περιλαμβάνουν προϊόντα

περιποίησης όπως οδοντόκρεμα και οδοντόβουρτσα, λοσιόν, βούρτσα, μακιγιάζ και σαπούνι.

Επίσης η επίτοκος το προηγούμενο βράδυ πρέπει να έχει ήρεμο ύπνο. Το πρωί μπορεί

να βουρτσίσει τα δόντια της και γενικά να προσέξει την υγιεινή της πριν την επέμβαση, που

μπορεί να περιλαμβάνει ντους.

Η γυναίκα δεν πρέπει να φάει, να πιεί ή να καπνίσει μετά τα μεσάνυχτα (8-12 ώρες)

πριν την καισαρική τομή.  

Οι Οδηγίες συνιστούν ελάχιστο προεγχειρητικό χρόνο νηστείας τουλάχιστον 2 ωρών

από καθαρά υγρά, 6 ώρες από ελαφρύ γεύμα και 8 ώρες από κανονικό γεύμα.  Ωστόσο, οι

ασθενείς  συνήθως καλούνται  να μην τρώνε τίποτα για 12 ώρες  πριν από τη διαδικασία.

(HedwigeS.L. &IsaacsG., 2017)



4.1.3. Έλεγχος στο νοσοκομείο

Μόλις  φτάσει  στο  νοσοκομείο  η  επίτοκος,  θα  γίνει  check  in  στην  είσοδο  του

νοσοκομείου και θα τοποθετηθεί στο δωμάτιο όπου και θα πρέπει να αλλάξει  ρούχα για να

προετοιμαστεί  για την επέμβαση. Αφού γίνει φυσική εξέταση (η οποία περιλαμβάνει  τον

έλεγχο των ζωτικών σημείων και την ανασκόπηση του ιατρικού ιστορικού), θα ξεκινήσειη

διαδικασία. Η κοιλιακήχώρα έως την ηβική χώραθα ευτρεπιστεί και μπορεί να χορηγηθεί

υποκλισμός.  Η  μαία  και  ο  αναισθησιολόγος  θα  επισκεφτούν  τη  γυναίκα  για  να

υπογραφούνδιάφορες μορφές συγκατάθεσης. (HedwigeS.L. &IsaacsG., 2017)

4.1.4.Η χειρουργική επέμβαση

Όταν έρθει η ώρα, μια μαία θα φέρει τον σύζυγο ή σύντροφο στην αίθουσα γέννησης.

Ο σύντροφος μπορεί ή όχι να ζητήσει να καθίσει στο πλευρό της επιτόκου κατά τη διάρκεια

της  επέμβασης  (αυτό  ποικίλλει  από νοσοκομείο  σε  νοσοκομείο).  Στην περίπτωση που ο

σύντροφος  επιλέξει  να  βρίσκεται  στην  αίθουσα,  θα  του  δοθούν  οδηγίες  και  θα  πρέπει

φορέσει ειδικά ρούχα κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης. 

Αφού χορηγηθεί αναισθητικό,  η επίτοκοςθα ξαπλώσει σε ένα χειρουργικό κρεβάτι

και  θα  εισαχθεί  ένας  καθετήρας  για  να  αποστραγγίσει  τα  ούρα  κατά  τη  διάρκεια  της

καισαρικής τομής μέχρι να μπορέσει να ανακτήσει τις δικές της ανάγκες μετά την καισαρική

τομή.

Εάν έχει  επιλέξει  την περιφερειακή αναισθησία,  η μέθοδος που προτιμάτε διότι η

γυναίκα διατηρεί  τη συνείδηση της κατά τη διάρκεια της  επέμβασης.  Δεν θα αισθάνεται

πόνο, αλλά αν έχει  επισκληρίδιο,  πιθανότατα θα αισθάνεται  την πίεση και έντονεςτάσεις

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Θα πρέπει να μπορεί να μιλήσει με τον σύντροφό της και

τους  επαγγελματίες  υγείας  κατά  τη  διάρκεια  της  διαδικασίας.  (HedwigeS.L.  &IsaacsG.,

2017)

4.1.5. Post-Op

Μετά τον τοκετό, θα επιτραπεί να δει η λεχωίδα το νεογνό προτού το πάρει ο μαία για

να εξεταστεί, να μετρηθεί και να ζυγιστεί. Ο σύντροφος μπορεί να είναι σε θέση να δει το

νεογνό,  ενώ η  χειρουργική  ομάδα τελειώνει  φροντίζοντας  την  λεχωίδα.  Για  πολλές  νέες

μητέρες,  αυτή  η  στιγμή  μπορεί  να  είναι  δύσκολη  και  επίπονη.(HedwigeS.L.  &IsaacsG.,

2017)

4.1.6. Δωμάτιο Ανάνηψης



Σύντομα, η αναισθησία θα αρχίσει να φθείνει και θα αρχίσει η λεχωίδα να νοιώθει τα

άκρα  των  χεριών  και  των  ποδιών  της.  Οιλεχωίδες  συνήθως  μετακινούνται  από  τη

χειρουργική  αίθουσα  σε  αίθουσα  ανάνηψης.  Καθώς  τα  αποτελέσματα  της  αναισθησίας

χάνονται, μπορεί να αρχίσει η λεχωίδα να αισθάνεται πόνο στην περιοχή της τομής.Μπορεί

να χορηγηθεί φαρμακευτική αγωγή για να αντιμετωπιστεί αυτός ο πόνος, οπότε πρέπει η

μαίανα ανφέρει και πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές ανακούφισης του πόνου. Γενικά,

μόλις μπορέσει να μετακινηθεί δηλαδή αρχίζει να κουνάει τα δάχτυλα των ποδιών της, μια

μαία θα καλέσει  τον σύζυγο και θα του επιτρέψει να έρθει κοντά στην επίτοκο μαζί με το

νεογνό. (HedwigeS.L. &IsaacsG., 2017)

4.2. Φροντίδα της γυναίκας στη λοχεία

Εκτός από τη φροντίδα στην περίοδο τηςλοχείας οι γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε

καισαρική τομή θα πρέπει να λαμβάνουν:

 συγκεκριμένη φροντίδα που σχετίζεται  με την αποκατάσταση μετά από καισαρική

τομή

 φροντίδα που σχετίζεται με τη διαχείριση άλλων επιπλοκών κατά τη διάρκεια της

εγκυμοσύνης ή του τοκετού. 

Ο  τοκετός  με  καισαρική  τομή, αποτελεί  ουσιαστικά  χειρουργική  επέμβαση  και

παρουσιάζει  ιδιομορφίες  ως  προς  την  ανάρρωση,  σε  σχέση  με  τον  φυσιολογικό.

Συγκεκριμένα,  η  πρόκληση  στον  τοκετό  με  καισαρική  είναι  πως  η  γυανίκα  χρεάζεται

ανάπαυσηκαι το νεογνό αυξημένη φροντίδα. (Παπαθανασίου Ε., 2009)

4.2.1.Φροντίδα ρουτίνας μετά από καισαρική τομή

Επισκληρίδιο ή ενδορραχιαία αναλγησία

Οι γυναίκες  με  επισκληρίδιο ή  ενδορραχιαία αναλγησία θα χρειαστούν πρόσθετες

παρατηρήσεις  που  θα  περιλαμβάνουν  βαθμολογία  πόνου,  αναπνευστικό  ρυθμό  και

κινητικότητα που θα πρέπει  να καθορίζονται  σε μεμονωμένο νοσοκομειακό πρωτόκολλο.

Επιπλέον, και μετάτη μεταφορά της λεχωίδας από το  θάλαμο της ανάνηψης θα πρέπει, οι

παρατηρήσεις (ρυθμός αναπνοής, καρδιακός ρυθμός, πίεση αίματος, πόνος και καταστολή)

να συνεχίζονται κάθε μισή ώρα για δύο ώρες, υπό την προυπόθεση ότι οι παρατηρήσεις είναι

σταθερές  ή  ικανοποιητικές.  Εάν αυτές  οι  παρατηρήσεις  δεν  είναι  σταθερές,  συνιστώνται

συχνότερες παρατηρήσεις και ιατρική εξέταση.



Το ηλεκτροκαρδιογράφημα, καιτο θερμόμετρο πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμα, στο

θάλαμο ανάνηψης. Οι γυναίκες θα πρέπει να φεύγουν από τον θάλαμο ανάνηψης μόνο αφού

αξιολογηθούν από επαγγελματίες υγείαςκαι θα πρέπει να μεταφερθούν στον μετεγχειρητικό

θάλαμο με  όλες  το φάκελο του περιστατικού.  Επιπλέον,  θα  πρέπει  να μεταφέρεται  στο

μετεγχειρητικό  θάλαμοέμμεσηςόταν  τα  επίπαδα  του  πόνου  είναι  ικανοποιητικά.

(Careofthewomanaftercaesareansection, 2011)

Γενική αναισθησία

Η  μετεγχειρητική  παρακολούθηση  γίνεται  για  την  επάρκεια  επιπέδων  κορεσμού

οξυγόνου.  Οι  κατευθυντήριες  οδηγίες  της  μαιευτικής  αναισθησίας  υποδεικνύουν  ότι  η

μετεγχειρητική φροντίδα της λεχωίδας μετά από καισαρική τομή πρέπει να είναι σύμφωνα με

τη  φροντίδα  οποιουδήποτε  μετεγχειρητικού  ασθενούς,  όπως  καθορίζεται  από  τις

κατευθυντήριες γραμμές.

Μετά από καισαρική τομή, οι γυναίκες θα πρέπει να παρακολουθούνται μόνιμα από

αναισθησιολόγο και το προσωπικό που είναι εξειδικευμένο, μέχρι να ανακτήσει τον έλεγχο

των  αεραγωγών και  την  καρδιοαναπνευστική  σταθερότητα  και  επικοινωνεί.  Οι  αίθουσες

ανάνηψης θα  πρέπει είναι στελεχωμένε με το κάτάλληλο προσωπικό. Οι γυναίκες πρέπει

πάντα  να  παρακολουθούνται  κλινικά  και  να  καταγράφονται  όλες  οι  μετρήσεις,  καθώς  η

εισαγωγή των αυτόματων συστημάτων εγγραφής ενθαρρύνεται. Η συχνότητα των εγγραφών

θα εξαρτηθεί  από το στάδιο της ανάνγκαμψης και την κλινική κατάσταση της λεχωίδας.

Γίνεται  παρακολούθηση  των  ζωτικών  σημείων,  αρτηριακή  πίεση,  καρδιακός  παλμός,

αναπνευστικός ρυθμός και συνεχής παλμική οξυμετρία κάθε 5  min για τα πρώτα 30  min.

Ανάνηψη  αναφέρεται  σε  όποιο  θάλαμος  η  λεχωίδα  παρακολουθείται  αμέσως  μετά  την

επέμβαση  και  δεν  περιορίζεται  σε  συγκεκριμένη  αίθουσα  ανάνηψης  Θα  πρέπει  να

καταγράφονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

 επίπεδο συνείδησης

 κορεσμού αιμοσφαιρίνης και χορήγησης οξυγόνου

 πίεση αίματος

 αναπνευστική συχνότητα

 καρδιακό ρυθμό και ρυθμό

 ένταση πόνου, π.χ. λεκτική κλίμακα βαθμολόγησης

 ενδοφλέβιες εγχύσεις

 φάρμακα που χορηγούνται.



Άλλες  παράμετροι  είναι  ανάλογα  με  τις  περιστάσεις  όπως  η  θερμοκρασία,

παρατήρηση αποβολής των ούρων, αρτηριακή πίεση.

Για όλες τις  γυναίκες,  το όνομα,  ο κωδικός εισαγωγής,  ο ημέρα εισαγωγής και  ο

ημέραεξιτηρίου  θα   πρέπει  να  καταγράφονται  σε  κεντρικό  μητρώο  αρχειοθέτησης  του

νοσοκομείου.

4.2.2.Καθυστερημένη απολίνωση

Ως όψιμη απολίνωση του ομφαλίου λώρου ορίζεται η απολίνωση, που λαμβάνεται 1

έως και 3 λεπτάμετά από τον τοκετό.

Υπάρχουν μελέτες σε αυξημένοαριθμό κυήσεων, που καταδεικνύουν, πως η όψιμη

απολίνωση  (Εικόνα  4.1)  του  ομφαλίου  λώρου  είναι  επωφελής  για  το  νεογνό,  χωρίς  να

αυξάνει στην πραγματικότητα τους κινδύνους για τη μητέρα.

Το βασικό όφελος για το νεογνό, είναι πως με την όψιμη απολίνωση του ομφαλίου

λώρου δίνεται χρόνος στην λεγόμενη «πλακουντιακή μετάγγιση». Κατά την ενδομητρική

ζωή, ο πλακούντας και ο ομφάλιος λώρος αποτελούν τη «γραμμή ζωής για το έμβρυο»και

μέσω αυτών μεταφέρονται στο έμβρυο τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Παρατείνοντας

την επικοινωνία του πλακούντα με το νεογνό μέσω του ομφαλίου λώρου, όταν η απολίνωση

του είναι όψιμη, δίνεται η ευκαιρία στο νεογνό να δεχθεί μεγαλύτερη ποσότητα αίματος, που

θα του είναι χρήσιμη στα πρώτα στάδια της ζωής του.(Mascola A.M. et al., 2017)

Εικόνα 4.1. Η απολίνωση και διατομή του ομφαλίου λώρου



Τα οφέλη της όψιμης απολίνωσης του ομφαλίου λώρου φαίνονται και από το γεγονός

πως τα επίπεδα στο αίμα, τελειόμηνων νεογνών,που γεννήθηκαν μετά τη συμπλήρωση 37

εβδομάδων κύησης, της  αιμοσφαιρίνης είναι υψηλότερα σε αυτά, στον τοκετό των οποίων

εφαρμόσθηκε η όψιμη απολίνωση του ομφαλίου λώρου. Η αιμοσφαιρίνη είναι η πρωτεΐνη

του αίματος, που μεταφέρει το οξυγόνο. Έτσι όσο πιο υψηλά, στα όρια των φυσιολογικών

τιμών, είναι τα επίπεδά της, τόσο αυξάνεται η ικανότητα του αίματος να μεταφέρει οξυγόνο

στου ιστούς. Αντίθετα, χαμηλά επίπεδα αιμοσφαιρίνης είναι δείκτης αναιμίας.

Τα οφέλη της όψιμης απολίνωσης του ομφαλίου λώρου είναι ακόμα πιο αυξημένα για

τα πρόωρα νεογνά, πριν τη συμπλήρωση των 37 εβδομάδων κύησης. Τα νεογνά αυτά έχουν

αυξημένες πιθανότητες να χρειαστούν μετάγγιση αίματος κατά τις πρώτες ημέρες της ζωής

τους. Συγκεκριμένα, το ποσοστό των νεογνών, που γεννήθηκαν πριν από τη συμπλήρωση 32

εβδομάδων  κύησης  και  χρειάζονται  μετάγγιση  κυμαίνεται  για  τις  αναπτυγμένες  χώρες

μεταξύ  του  60% και  του  80%.  Τα  ποσοστά  των  πρόωρων  νεογνών,  τα  οποία  χρήζουν

μετάγγισης, μειώνονται σημαντικά με την όψιμη απολίνωση του ομφαλίου λώρου.

Φυσικά όπως και  σε  κάθε  πράξη,  έτσι  και  στην όψιμη απολίνωση του ομφαλίου

λώρου  φαίνεται  πως  υπάρχουν  και  κάποια  εν  δυνάμει  μειονεκτήματα.  Καταρχήν,  έχουν

εκφρασθεί  ανησυχίες  σχετικά  με  το  ενδεχόμενο  της  εμφάνισης  ικτέρου  στο  νεογνό.

Εντούτοις, δεν φαίνεται η όψιμη απολίνωση του ομφαλίου λώρου να συνδέεται με αύξηση

της πιθανότητας εμφάνισης ικέτρου, ο οποίος σε κάθε περίπτωση αντιμετωπίζεται χωρίς να

τεθεί σε κίνδυνο η υγεία του νεογνού.

Ανησυχίες σχετικά με την πιθανότητα η καθυστέρηση της απολίνωσης του ομφαλίου

λώρου, να συνδέεται με την εμφάνιση αιμορραγίας στη μητέρα μετά τον τοκετό δεν φαίνεται

να επιβεβαιώνονται από τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα. (RaiuN.T. &SingalN.,2012).

Προκειμένου να αυξηθεί η πλακουντιακή μετάγγιση, έχει προταθεί παράλληλα με την

όψιμη απολίνωση του ομφαλίου λώρου και η τοποθέτηση του νεογνού αμέσως μετά τον

τοκετό και πριν από τη απολίνωση του λώρου σε επίπεδο χαμηλότερο από αυτό της μητέρας.

Όμως  χρειάζονται  επιπλέον  έρευνες,  προκειμένου  να  αξιολογηθεί  η  χρησιμότητα  του

χειρισμού αυτού.

Φυσικά υπάρχουν και περιπτώσεις, που η απολίνωση του ομφαλίου λώρου πρέπει να

γίνει άμεσα. Η  άμεση απολίνωση του λώρου επιβάλλεται,  όταν το νεογνό δείχνει  σημεία

δυσχέρειας, προκειμένου  να  περιέλθει  άμεσα  στη  φροντίδα  του  προσωπικού,  που  είναι

επιφορτισμένο με την ανάνηψή του. Υπάρχει και η περίπτωση πέριξ του λαιμού του νεογνού

να υπάρχουν  περιτυλίξεις του ομφαλίου λώρου, που εμποδίζουν την έξοδο των ώμων του



από τον κόλπο. Στην περίπτωση αυτή, η απολίνωση του ομφαλίου γίνεται άμεσα, διότι οι

περιτυλίξεις πιέζουν τα αγγεία του λαιμού του νεογνού. Τέλος συχνά η όψιμη απολίνωση του

ομφαλίου λώρου είναι δύσκολη στην καισαρική τομή, διότι ο πλακούντας δυσκολεύει τους

χειρισμούς για τον έλεγχο της ενδεχόμενης αιμορραγίας της γυναίκας.

Η όψιμη απολίνωση του ομφαλίου λώρου, δηλαδή η απολίνωση του 1 έως 3 λεπτά

μετά  τον  τοκετό,  είναι  μία  πρακτική  επωφελής  για  το  νεογνό,  ενώ  δεν  συνδέεται  με

κινδύνους για τη μητέρα.(MascolaA.M. etal., 2017)

4.2.3. Υποδοχή του νεογνού - αναζωογόνηση

Μετά από την καισαρική τομή, το νεογνό είναι πιθανό να έχει προβλήματα αναπνοής

και να γίνει εισαγωγή στη θερμοκοιτίδα για ορισμένη χρονική περίοδο. Περίπου 35 σε κάθε

1.000 νεογνά έχουν αναπνευστικά προβλήματα μετά από γέννηση με καισαρική τομή (σε

σύγκριση με 5 στα 1.000 νεογνά μετά από γέννηση με φυσιολογικό τοκετό).

Εάν  το  νεογνό  είναι  πρόωρο,  μπορεί  επίσης  να  χρειαστεί  να  εισαχθείσε  Μονάδα

ΕντατικήςΝοσηλείας Νεογνών. Η μαία, το συντομότερο δυνατόν, φροντίζει η λεχωίδα να δει

το νεογνό της.

Τα βήματα της αναζωογόνησης είναι ενιαία σε όλες τις ηλικίες. Αποσκοπούν:

Α (Airway): διατήρηση ανοικτών αεροφόρων οδών

Β (Breathing): αποκατάσταση της αναπνοής

C (Circulation): αποκατάσταση της κυκλοφορίας

Το "χρυσό" λεπτό της προσαρμογής

Χρειάζονται περίπου 60 λεπτάγια τα αρχικά βήματα, την εκτίμηση και την έναρξη

αερισμού (εφόσον χρειάζεται). Τα αμέσως επόμενα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν

είναι: 

1. αναπνοές (άπνοια, σπασμωδική αναπνοή εργώδης αναπνοή)

2. σφύξεις (σφύξεις πάνω ή κάτω από 100/min)

Ο  καρδιακός  ρυθμός  είναι  βασικό  κριτήριο  για  την  αναγκαιότητα  και

αποτελεσματικότητα  της  αναζωογόνησης.  Ο  πιο  σημαντικός  τρόπος  εκτίμησης  του

καρδιακού  ρυθμού  είναι  η  ακρόαση  της  καρδιάς  με  το  στηθοσκόπιο.  Η  ψηλάφηση  του

ομφάλιου  λώρου είναι  αξιόπιστη  από άλλες  θέσεις  ψηλάφησης  και  μπορεί  να  εκτιμηθεί

γρήγορα η μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού, με την προϋπόθεση ότι το νεογνό έχει

σφύξεις.



Το χρώμα έχει  αφαιρεθεί  από την αρχική εκτίμηση του νεογνού.  Υπάρχουν σαφή

δεδομένα ότι για τη βελτίωση της οξυγόνωσης και του χρώματος χρειάζονται αρκετά λεπτά,

ακόμη  και  για  τα  φυσιολογικά  νεογνά.  Επιπλέον,  η  υποξία  προκαλεί  βλάβη  σε  αρκετά

όργανα σε κυτταρικό και λειτουργικό επίπεδο. Για το λόγο αυτό, στα νεογνά που χρειάζονται

αναζωογόνηση ή αναπνευστική  υποστήριξη ή και  τα δύο, συνιστάται  η χρήση παλμικών

οξύμετρων. Ο αισθητήρας πρέπει να τοποθετείται στο δεξί χέρι ή τον καρπό του νεογνού

πριν τη σύνδεσή του με το παλμικό οξύμετρο. (MascolaA.M. etal., 2017)

Αρχικά βήματα για την αναζωογόνηση του νεογνού 

1. Σε όλα τα νεογνά μετά τη γέννηση εφαρμόζουμε τα παρακάτω βήματα: (Εικ. 4.2)

− τοποθέτηση κάτω από θερμαντική πηγή (εάν δεν υπάρχει φροντίζουμε ο χώρος να

είναι ζεστός)

− αναρρόφηση πρώτα του στόματος και μετά της μύτης

− γρήγορο στέγνωμα από το αμνιακό υγρό με προθερμασμένες πετσέτες

− απομάκρυνση της υγρής πετσέτας και αντικατάσταση με στεγνή

− σωστή τοποθέτηση νεογνού σε ύπτια θέση, με το κεφάλι σε ήπια έκταση

− εκτίμηση του νεογνού (αναπνοές-σφύξεις-χρώμα)

Αναρρόφηση στόματος-μύτης Σκούπισμα

απομάκρυνση υγρής πάνας Παρακολούθηση



Εικόνα 4.2. Αρχικά βήματα για την αναζωογόνηση του νεογέννητου.

2.  Εάν το νεογνό δεν έχει ικανοποιητικές αναπνοές, θα πρέπει να του δοθούν περισσότερα

απτικά  ερεθίσματα.  Κατάλληλα  απτικά  ερεθίσματα  για  τα  νεογνά  (εκτός  από  το

σκούπισμα και την αναρρόφηση του στοματορινοφάρρυγγα) είναι τα ελαφρά κτυπήματα ή

τα ερεθίσματα στα πέλματα και το τρίψιμο της πλάτης (Εικ. 4.3).

Εικόνα 4.3. Κατάλληλα ερεθίσματα στο νεογνό

3. Έλεγχος καρδιακού ρυθμού

Ο  καρδιακός  ρυθμός  στα  νεογέννητα  ελέγχεται  με  την  ακρόαση  της  καρδιάς  με

στηθοσκόπιο ή με την ψηλάφηση της ομφαλικής αρτηρίας, για 6 sec. Ο πολλαπλασιασμός

των σφύξεων που καταμετρήθηκαν επί 10, προσφέρει μια γρήγορη εκτίμηση του καρδιακού

ρυθμού, με βάση τον οποίο θα ληφθούν άμεσες αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις μας

(Εικ. 4.4Α).

4.  Εάν  το  νεογνό  έχει  καλές  αναπνοές  και  σφύξεις  (>  100 ),  αλλά το  χρώμα  του  είναι

κυανωτικό, χρειάζεται χορήγηση οξυγόνου. Το οξυγόνο χορηγείται με:

− Ασκό αναισθησίας και μάσκα (η μάσκα δεν εφαρμόζει πλήρως στο πρόσωπο) (Εικ.

4.4Β).

− Μάσκα οξυγόνου γύρω από το στόμα και τη μύτη (Εικ. 4.4Γ).

− Σωλήνα με οξυγόνο πάνω από τη μύτη (Εικ. 4.4Δ).



Εικόνα 4.4. Έλεγχος καρδιακού ρυθμού (Α) και χορήγηση ελεύθερης ροής Ο2 (Β, Γ, Δ)

 Ο χρόνος για τα αρχικά βήματα ανάνηψης του νεογνού θα πρέπει να είναι περίπου 30

λεπτών

 Η πλειονότητα των νεογνών ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στη βασική ανάνηψη

Αερισμός νεογνού με μάσκα και ασκό

Κύριες ενδείξεις αερισμού με μάσκα και ασκό στα νεογνά είναι:

− Άπνοια ή σπασμωδική αναπνοή (gasping)

− Καρδιακές σφύξεις < 100 ανά λεπτό

− Κεντρική κυάνωση παρά τη χορήγηση 100% Ο2.

Βασικές και καθοριστικές προϋποθέσεις ικανοποιητικού αερισμού μεμάσκα και ασκό

(Εικ. 4.5)

− Κατάλληλη και σωστή προετοιμασία νεογνού

− Επιλογή και σύνδεση οργάνων – έλεγχος καλής λειτουργίας του ασκού

− Σωστή θέση κεφαλής και σώματος νεογνού

− Θέση ατόμου που αερίζει με μάσκα και ασκό: Πρέπει να είναι στο πλάι ή πίσω από το

κεφάλι του νεογνού.

− Τοποθέτηση της κατάλληλης μάσκας στο πρόσωπο



− Εφαρμογή  ικανοποιητικών  πιέσεων:  Η  ορατή  ανύψωση  του  στήθους  είναι  η

καλύτερη  ένδειξη  ότι  η  μάσκα  εφαρμόζει  σωστά στο πρόσωπο  και  οι  πνεύμονες

έχουν διαταθεί.

− Ρυθμός  αερισμού:  Ο  αερισμός  του  νεογνού  πρέπει  να  γίνεται  με  ρυθμό  40-60

αναπνοές το λεπτό.

− Καρδιακός ρυθμός: Ελέγχεται μετά προσπάθεια αερισμού 30 sec.

Ενέργειες μετά τον προσδιορισμό του καρδιακού ρυθμού

1. Εάν οι σφύξεις είναι > 100/min και το νεογνό αναπνέει μόνο του, πρέπει να σταματήσει ο

αερισμός με μάσκα-ασκό και να χορηγηθεί οξυγόνο. Εάν χρειάζεται, μπορούν να δοθούν

ήπια ερεθίσματα στο νεογνό.

2.  Εάν οι σφύξεις είναι >100/ min, αλλά το νεογνό δεν έχει ικανοποιητικές αναπνευστικές

προσπάθειες, συνεχίζεται ο αερισμός με μάσκα και ασκό.

3. Εάν οι σφύξεις είναι 60-100/min, συνεχίζεται ο αερισμός με μάσκα και ασκό.

4. Εάν οι σφύξεις είναι<60/ min, πρέπει να αρχίσει η εφαρμογή θωρακικών συμπιέσεων.

4.3. Θωρακικές συμπιέσεις

Οι θωρακικές συμπιέσεις παρέχουν έναν τεχνητό όγκο παλμού και εφαρμόζονται για

να  διατηρηθεί  η  κυκλοφορία  τουλάχιστον  σε  ένα  οριακό  επίπεδο.  Κατά  τις  θωρακικές

συμπιέσεις συμπιέζεται η καρδιά στη σπονδυλική στήλη, αυξάνεται η ενδοθωρακική πίεση

και κυκλοφορεί το αίμα σε ζωτικά όργανα.

− Πάντα πρέπει  να γίνεται  ταυτόχρονα αερισμός του νεογνού με θετικέςπιέσεις  και

χορήγηση οξυγόνο.

− Χρειάζεται συνεργασία δύο ατόμων.

−

Ενδείξεις  θωρακικών  συμπιέσεων.  Οι  θωρακικές  συμπιέσεις  ενδείκνυνταιόταν,

μετά τον αερισμό με θετικές πιέσεις για 30 sec και χορήγηση 100%οξυγόνου, οι σφύξεις

είναι <60/sec.(SaugstadOD, 2018).

4.4. Φάρμακα και ογκοαυξητικά διαλύματα στην ανάνηψη του νεογνού 
Στην  ανάνηψη  του  νεογνού  σπάνια  ενδείκνυνται  η  χορήγηση  φαρμάκων

καιογκοαυξητικών  διαλυμάτων,  γιατί  η  βραδυκαρδία  συνήθως  είναιαποτέλεσμα  της

υποξαιμίας και του μη ικανοποιητικού αερισμού.



Επινεφρίνη  ή  αδρεναλίνη  :  Ενδείκνυται  στις  περιπτώσεις  που  οι  καρδιακέςσφύξεις

παραμένουν  <60/min  για  30  sec,  παρά  την  εφαρμογή  ικανοποιητικού  αερισμού  και

θωρακικών συμπιέσεων και σε καρδιακή ασυστολία, οπότεχορηγείται ταυτόχρονα με τον

αερισμό και τις θωρακικές συμπιέσεις.

Ογκοαυξητικά διαλύματα:  Χορηγούνται στα νεογέννητα που δεν απαντούνικανοποιητικά

στην  αναζωογόνηση,  παρά  τη  σωστή εφαρμογή  αερισμού,θωρακικών  συμπιέσεων  και

αδρεναλίνης, και έχουν ενδείξεις οξείαςαπώλειας αίματος (ωχρότητα, κακή κυκλοφορία

και  ασθενείς  περιφερικέςσφύξεις).  Τα  διαλύματα  εκλογής  είναι  τα  ισότονα

κρυσταλλοειδή, όπως οφυσιολογικός ορός και το διάλυμα Ringer’s με γαλακτικό νάτριο.

Διττανθρακικό Νάτριο: Βοηθά στη διόρθωση της μεταβολικής οξέωσης, μετην προϋπόθεση

ότι  υπάρχει  ικανοποιητικός  αερισμός.  Είναι  υπερωσμωτικόκαι  καυστικό  διάλυμα.  Η

ενδοφλέβια  χορήγηση  θα  πρέπει  να  γίνεται  σεμεγάλες  φλέβες  και  δεν  πρέπει  να

χορηγείται  ενδοτραχειακά.  Η χορήγησήτου  ενδείκνυται  μόνο  μετά  από επιβεβαιωμένη

μεταβολική οξέωση.

Υδροχλωρική ναλοξόνη: Η υδροχλωρική ναλοξόνη είναι ανταγωνιστής τωνναρκωτικών και

η χορήγησή της ενδείκνυται εάν υπάρχει ιστορικόχορήγησης ναρκωτικών φαρμάκων στη

μητέρα τις τελευταίες 4 ώρες. Δενπρέπει να χορηγείται σε νεογνά μητέρων εξαρτημένων

από  οπιοειδή  ή  σεπρόγραμμα  μεθαδόνης,  γιατί  μπορεί  να  έχει  σαν  αποτέλεσμα  την

εμφάνισησπασμών από οξύ σύνδρομο στέρησης.

Παρακολούθηση του νεογνού.  Όλα τα  νεογνά που χρειάστηκαν ανάνηψη θα πρέπει  να

παρακολουθούνται, ώστε να διαγνωσθούν έγκαιρα και να αντιμετωπιστούν κατάλληλα οι

επιπτώσεις της ασφυξίας.(Palme-KilanderC., 2014) 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο

ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ

5.1. Η επίπτωση της καισαρικής τομής στην έναρξη του θηλασμού, τη διάρκεια και τις

δυσκολίες κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες μετά τον τοκετό

Ο θηλασμός κατά την πρώτη ώρα μετά την καισαρική τομή κρίνεται ως σημαντικός

παράγοντας πρόβλεψης του συνεχιζόμενου θηλασμού. Μια πρώιμη μελέτη από τους Rowe-

Murray  και  Fisher  (2012)  διαπίστωσαν ότι  τα  νεογνά που γεννήθηκαν  μέσω καισαρικής

τομής ήταν λιγότερο πιθανό να έχουν επαφή με το δέρμα αμέσως μετά τον τοκετό και ήταν

πιθανότερο  να  μην  έχουν  επιχειρήσει  θηλασμό  μέσα  στις  πρώτες  24  ώρες  μετά  την

παράδοση. Έχει προταθεί η επαφή δέρματος με δέρμα για τη βελτίωση της έναρξης, της

συντήρησης και της διάρκειας του θηλασμού. Οι καθυστερήσεις στην έναρξη του θηλασμού

συνοδεύονται από βραχύτερη διάρκεια θηλασμού.

Ο θηλασμός  συνδέεται  με  τα  οφέλη  για  την  υγεία  των  παιδιών,  όπως  λιγότερες

ασθένειες κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας, χαμηλότερη αρτηριακή πίεση και επίπεδα

χοληστερόλης, μικρότερο σωματικό βάρος και βελτιωμένη νοημοσύνη στην ενήλικη ζωή. Τα

μητρικά οφέλη από το θηλασμό περιλαμβάνουν ταχύτερη αποκατάσταση της μήτρας και

μικρότερο  κίνδυνο αιμορραγίας  μετά  τον τοκετό,  εκτός  από τη μείωση της  χαμηλότερης

διάρκειας ζωής του διαβήτη τύπου ΙΙ και του καρκίνου του μαστού και των ωοθηκών. Αυτές

οι  μελέτες  έχουν  δείξει  ότι  τα  οφέλη  του  θηλασμού δρουν  σε  σχέση,  όπου αύξηση της

διάρκειας  του  θηλασμού  έχει  ως  αποτέλεσμα  περισσότερα  οφέλη  για  τη  βρεφική  υγεία.

Δεδομένου ότι έχει διαπιστωθεί ότι ο θηλασμός παρέχει αρκετά μακροχρόνια οφέλη για τη

μητέρα και το βρέφος, είναι σημαντικό να κατανοηθεί ο αντίκτυπος έναρξης και διάρκειας

του θηλασμού στην καισαρική τομή. 

Η Health Canada και ο Π.Ο.Υ. συστήνουν ότι όλα τα νεογνά πρέπει να θηλάζουν

αποκλειστικά για τους πρώτους έξι μήνες της ζωής τους και να συνεχίσουν τον θηλασμό έως

και δύο ετών. Οι περιγεννητικοί δείκτες υγείας για τον Καναδά (2013) αναφέρουν ότι τα

ποσοστά  έναρξης  θηλασμού  στον  Καναδά  παραμένουν  περίπου  στο  87%  (2005-2010).



Ωστόσο, η έκθεση για την περιγεννητική υγεία του 2008 διαπίστωσε ότι μόνο το 53,9% των

βρεφών θηλάζονταν ακόμη σε ηλικία 6 μηνών. Το ποσοστό του αποκλειστικού θηλασμού σε

6  μήνες  αυξήθηκε  βραδέως  από  20,3%  το  2005  σε  25,9%  το  2010,  αλλά  το  ποσοστό

συνεχίζει να παραμένει χαμηλό. (HobbsJ. etal., 2016)

5.2. Θηλασμός μετά από καισαρική τομή

Ο θηλασμός μετά από καισαρική τομή επιτρέπεται εφόσον και μόνον όταν η γενική

κατάσταση  και  των  δύο  –  της  γυναίκας  όσο  και  του  νεογνού  είναι  καλά.  Ο  μητρικός

θηλασμός  μόνο  οφέλη  μπορεί  να  δώσει  και  στη  μητέρα  αλλά  και  το  νεογνό.  Όταν  η

καισαρική  τομή  είναι  προγραμματισμένη,  οι  περισσότερες  μητέρες  θα  πρέπει  να  είναι

προετοιμασμένες για τη διαδικασία του θηλασμού. 

Η έκτακτη ή επείγουσα καισαρική προακαλείστη γυναίκα αυξημένο άγχος, φόβο, ενώ

υπάρχουν οι καταστάσεις που αισθάνεται θυμό καθώς οι προσδοκίες της για φυσιολογικό

τοκετό δεν έχουν πραγματοποιηθεί. Αποτέλεσμα των συναισθημάτων αυτών είναι να θεωρεί,

ορισμένες φορές, πως δεν είναι αρκετά δυνατή ή ικανή για να θηλάσει. Στην πραγματικότητα

όμως η ικανότητα για θηλασμό και η επιτυχία πραγμάτωσής του δεν σχετίζεται με τη μέθοδο

του τοκετού.(HobbsJ.M. etal., 2016)

5.3. Ασφαλής επαφή δέρμα με δέρμα (SkintoSkin) μετά από καισαρική τομή

Ο θηλασμός μπορεί να ξεκινήσει αμέσως μετά τη γέννηση, τοποθετώντας το νεογνό –

δέρμα  με  δέρμα  -  στον  θώρακα  της  μητέρας,  εφόσον  βέβαια  το  επιτρέπει  η  γενική

κατάσταση και των δύο. Απαραίτητη προϋπόθεση: να έχει δηλωθεί η πρόθεση για θηλασμό

στον γιατρό ή τη μαία του μαιευτηρίου. (ΛουκάA., 2014)

Η πρώιμη φροντίδα δέρμα σε δέρμα είναι φυσική διαδικασία που περιλαμβάνει την

τοποθέτηση  νεογνού  στο  γυμνό  μαστό  της  μητέρας  και  την  κάλυψη  του  βρέφους  με

κουβέρτες για να κρατηθεί ζεστό αμέσως μετά τον τοκετό με καισαρική τομή. (DeckerR.,

2017)

Η μετά  τον τοκετό  διαχωρισμός της  επιτόκου – νεογνού  είναι  κοινή στον δυτικό

πολιτισμό. Η πρώιμη επαφή δέρμα με δέρμα ξεκινάει μετά τη γέννηση και περιλαμβάνει την

τοποθέτηση του γυμνού νεογνού στο γυμνό στήθος της μητέρας. Η λογική της επαφής δέρμα

με δέρμα προέρχεται  από μελέτες  σε ζώα.  Η στενή επαφή νεογνού  -  μητέρας,  προκαλεί

νευροεπαγρύπνηση εξασφαλίζοντας την ικανοποίηση των βασικών βιολογικών αναγκών του

νεογνού.  Η  φροντίδα  του  skintoskin μετά  από  μια  καισαρική  έχει  πολλά  οφέλη  για  τις

μητέρες και τα νεογνά. (DeckerR., 2017) 



Η κατοχή, το άγγιγμα και η φροντίδα για υγιή, με ασθένεια, πρόωρα νεογνά ή νεογνά

με  συγγενή  προβλήματα  ενισχύει  τη  σύνδεση  μεταξύ  μητέρων  και  νεογνών.  Η

ελαχιστοποίηση ή αποφυγή του διαχωρισμού των νεογνών από τις  μητέρες  τους μετά τη

γέννηση μειώνει το άγχος στα υγιή νεογέννητα και τις μητέρες. Ο Π.Ο.Υ. και η Αμερικανική

Ακαδημία  Παιδιατρικής  ενθαρρύνουν  την  επαφή  δέρμα  με  δέρμα  μεταξύ  μητέρας  και

νεογνού το συντομότερο δυνατό μετά τη γέννηση για τουλάχιστον μία ώρα και έως ότου το

νεογέννητο ολοκληρώσει επιτυχώς το πρώτο θηλασμό. (MartinG. etal., 2010)

Η επαφή δέρματος με το δέρμα προκαλεί ηρεμία στη μητέρα και το νεογνό της και

βοηθά στη σταθεροποίηση του καρδιακού παλμού του νεογνού στην αναπνοή. Η θερμότητα

του σώματος της μητέρας διατηρεί το νεογνό θερμό, μειώνει το κλάμα του νεογέννητου, το

στρες και τη χρήση ενέργειας. Επιπρόσθετα, βοηθά να σταθεροποιηθεί το επίπεδο γλυκόζης

του  αίματος  του  νεογνού.  Το  νεογνό  αμέσως  μετά  τον  τοκετό  πρέπει  τοποθετηθεί  στη

μητέρα. (Moore E.R. et al., 2016). Οι ερευνητές συμπεραίνουν ότι η επαφή δέρμα με δέρμα

είναι απόλυτα εφικτή μετά από καισαρική τομή και θα ήταν καλό να παρέχεται σε υγιείς

μητέρες και νεογνά αμέσως μετά την γέννηση. Η αλλαγή στην νοοτροπία και στην πρακτική

της  περιγεννητικής  ομάδας  επαγγελματιών  είναι  πραγματοποιήσιμη  και  μπορεί  να  φέρει

άμεσα και εντυπωσιακά αποτελέσματα.  (DeckerR., 2017) 

Σε  έρευνα  που  πραγματοποιήθηκε  σε  Γενικό  Νοσοκομείο  του  Σαν  Φραντσίσκο

σχεδιάστηκε ένα πρόγραμμα για να βελτιωθεί η επαφή δέρμα με δέρμα της γυναίκας με το

νεογνό, κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο χειρουργείο για καισαρική και κατά τη

διάρκεια της ανάρρωσης. 

Το  πρόγραμμα  αυτό  είχε  στόχο  να  αυξήσει  την  επιτυχία  στην  έναρξη  θηλασμού

μεταξύ  υγιών  νεογνών  μετά  από  καισαρική  τομή.  Εκπαιδεύτηκαν  όλοι  οι  επαγγελματίες

υγείας  που  μετέχουν  στην  διαδικασία  της  γέννας:  μαίες,  μαιευτήρες,  παιδίατροι,

αναισθησιολόγοι,  και  άλλοι  επαγγελαματίες  υγείας  που  μπορεί  να  συμμετέχουν  στην

περιγεννητική φροντίδα. (Unisef, 2018)

Τα αποτελέσματα του προγράμματος αυτού ήταν εντυπωσιακά: Μέσα σε τρεις μήνες

από την έναρξή του, η συχνότητα της άμεσης επαφής δέρμα με δέρμα για υγιή νεογνά μετά

από καισαρική αυξήθηκε από 20% σε 68%. Τα βρέφη που δεν ήρθαν καθόλου σε επαφή

δέρμα με  δέρμα με  τη μητέρα τους  για  τις  πρώτες  τέσσερις  ώρες  από τη  γέννησή τους

μειώθηκαν από 40% σε 9%. Εννιά μήνες μετά την παρέμβαση, 60% των υγιών βρεφών μετά

από καισαρική έρχονταν σε επαφή με τη μητέρα τους στο χώρο του χειρουργείου και 70%

αυτών μέσα στα πρώτα 90 λεπτά από την γέννηση.



Τι συνέπειες είχε αυτή η αλλαγή στο μητρικό θηλασμό; Υγιή βρέφη που γεννήθηκαν

με καισαρική και είχαν επαφή δέρμα με δέρμα στο χώρο του χειρουργείου έλαβαν πολύ πιο

σπάνια  συμπλήρωμα  ξένου  γάλακτος  κατά  την  παραμονή  τους  στο  μαιευτήριο  (33%).

Αντίθετα όσα νεογνά ήρθαν σε επα0φή δέρμα με δέρμα με την μητέρα τους μέσα σε 90

λεπτά αλλά όχι στο χώρο του χειρουργείου έλαβαν πιο συχνά συμπλήρωμα (42%), ενώ όσα

νεογνά  δεν  ήρθαν  καθόλου  στη  μητέρα  τους  κατά  την  πρώτη  1  ½  ώρα  έλαβαν  πολύ

συχνότερα συμπλήρωμα ξένου γάλακτος (74%).(HungK.J. etal, 2011)

Η θέση βέβαια, στην οποία βρίσκεται η μητέρα, δεν της παρέχει μεγάλη άνεση και

ευχέρεια κινήσεων, αυτό όμως δεν αποτελεί, εμπόδιο για να θηλάσει, με την καθοδήγηση

των μαιών. 

Αντίθετα,  στις  περιπτώσεις  όπως  η  χρήση  γενικής  αναισθησίας,  όταν  το  νεογνό

χρειάζεται  σταθεροποίηση ή/και εντατική παρακολούθηση,  ενθαρρύνεται  η άμεση έναρξη

της γαλουχίας με χρήση θήλαστρου. (ΛουκάA., 2014)

Το 2016, ερευνητές συγκέντρωσαν τα αποτελέσματα από 46 τυχαιοποιημένες μελέτες

που περιλάμβαναν  3.850 μητέρες  και  υγιή  βρέφη.  Οκτώ από τις  δοκιμές  περιελάμβαναν

άτομα  που  είχαν  γεννήσει  με  καισαρική  και  έξι  από  τις  δοκιμές  περιλάμβαναν  πρόωρα

νεογνά  (μεγαλύτερη  από  35  εβδομάδες  κύησης).  Οι  ερευνητές  ανέφεραν  σημαντικές

αποδείξεις  ότι  η  φροντίδα  skintoskin επηρεάζει  τον  θηλασμό,  οι  μητέρες  που

πραγματοποίησαν την πρακτική στα νεογνό τους είχαν 24% περισσότερες πιθανότητες να

θηλάζουν σε ένα έως τέσσερις μήνες μετά τον τοκετό, σε σύγκριση με τις μητέρες που δεν

έκαναν την πρακτική αυτή.Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι τα νεογνά θήλασαν κατά 64

ημέρες περισσότερο κατά μέσο όρο. (Moore et al., 2016)

Σουηδική μελέτη,  διαπίστωσε ότι  όταν η μητέρα δεν μπορεί  να δεχτεί  το νεογνό

αμέσως μετά την καισαρική τομή, ο πατέρας του νεογνόμπορεί να έρθει σε επαφή με νεογνό

και να προσφέρει τα ίδια ηρεμιστικά και παρηγορητικά οφέλη με τη μητέρα του νεογνό.

Επίσης, αυτή η επαφή δέρματος με δέρμα μεταξύ του πατέρα και του νεογνού, διευκολύνει

τη  συμπεριφορά του νεογνού πριν  τον  θηλασμό και  είναι  καλύτερα  προετοιμασμένο.  Οι

ερευνητές αυτής της μελέτης συνιστούν ότι οι πατέρες πρέπει να είναι οι κύριοι φροντιστές

για τα νεογνά τους όταν οι μητέρες και τα νεογνά χωρίζονται. (DeckerR., 2017) 

Συνοπτικά τα οφέλη από την πρόωρη φροντίδα skintoskin περιλαμβάνουν:

Για τις μητέρες:

• Μεγαλύτερος και αποτελεσματικότερος θηλασμός. 

• Λιγότερο θωρακικό άλγος / πόνος σε τρεις ημέρες

• Λιγότερο άγχος τρεις ημέρες μετά τη γέννηση



• Υψηλότερη ικανοποίηση. Oι μητέρες είχαν έξι φορές πιθανότητες να θέλουν την ίδια

φροντίδα στο μέλλον όταν κρατούσαν τα νεογνά τους skintoskin (NHS, 2017).

Για τα νεογνά:

• Αποτελεσματικότερο θηλασμό κατά τη διάρκεια της αρχικής περιόδου θηλασμού

• Λιγότερο κλάμα- τα μωρά που έλαβαν φροντίδα skintoskin ήταν 12 φορές λιγότερο

πιθανό να φωνάξουν κατά τη διάρκεια της περιόδου παρατήρησης

• Τα  επίπεδα  καρδιακού  ρυθμού,  αναπνοής  και  οξυγόνου  ήταν  πιο  πιθανό  να

παραμείνουν σταθερά

• Ευεργετική  αύξηση του σακχάρου στο αίμα (RoyalBerkshireNHSFoundationTrust,

2017)



5.4. Στάσεις θηλασμού

Εκτός  από την κλασσική καθιστή στάση, με μαξιλάρι  στα πόδια πάνω στο οποίο

τοποθετείται το νεογνό, πολλές μητέρες βρίσκουν τη ύπτια θέση και στο πλάι αρκετά βολική

για να θηλάζουν. 

Σημαντική ακόμα είναι η χρήση μαξιλαριών, τα οποία τοποθετούνται ανάμεσα στα

πόδια της μητέρας, ή κάτω από τον αυχένα ή πίσω στη μέση έτσι ώστε να περιορίζεται η

τάση που δημιουργείται στην τομή της κοιλιάς. 

Επίσης,  βολική  στάση  καθώ  και  προτεινόμενη  από  τις  μαίες,  είναι  αυτή  όπου  η

μητέρα  κρατά  το  νεογνό  κάτω  από  τη  μασχάλη  της,  (Underarm/Rugby ball hold),

υποστηρίζοντας το σώμα του πάνω σε μαξιλάρι. Με αυτόν τον τρόπο, δεν ασκείται καθόλου

πίεση  στην περιοχή της τομής, με αποτέλεσμα η μητέρα να μην αισθάνεται πόνο καθώς

θηλάζει. (ΛουκάA., 2014)

Μελέτη  έδειξε  ότι  τα  παιδά  που  γεννιούνται  με  καισαρική  τομή  θα  ωφελούνταν

πολλαπλά από την επιτυχή εγκατάσταση αποκλειστικού μητρικού θηλασμού. Σε αναδρομική

έρευνα με δείγμα 468 βρεφών που γεννήθηκαν με καισαρική τομή στο Ισραήλ, βρέθηκε ότι

όσα δεν κατάφεραν να θηλάσουν μετά την καισαρική τομή είχαν 50% μεγαλύτερο κίνδυνο

να  βρεθούν  στο  νοσοκομείο  για  οποιαδήποτε  νοσηρότητα,  σε  σύγκριση  με  εκείνα  που

κατάφεραν να θηλάσουν για τουλάχιστον τέσσερις μήνες. (Chertok I.R. & Shoham-Vardi I.,

2008)

5.5.Σημαντικά σημεία για επιτυχημένο θηλασμό μετά την καισαρική

 Ο θηλασμός ξεκινά αμέσως μετά την καισαρική τομή. Οι μαίες φροντίζουν, βοηθούν

και εκπαιδεύουν τις γυναίκες να θηλάσουν σε περίπτωση καισαρικής τομής 

 Η γυναίκα πρέπει να συμβουλευτεί τη μαία, σχετικά με τη στάση του θηλασμού που

θα είναι η καλύτερη για να πετύχει τον επαρκή θηλασμό του νεογνού τους, χωρίς να

τραυματιστούν οι θηλές καθώς και να επιβαρύνεται η τομή

 Δεν υπάρχει φόβος ως προς τον θηλασμό επειδή η γυναίκα γέννησε με καισαρική

τομή 

 Ο θηλασμός μπορεί να συνεχίσει χωρίς την παράληψη αγωγής που προτείνεται. Δεν

θα επηρεάσει το νεογνό και παράλληλα η αναλγητική αγωγή υποβοηθάει τη λεχωίδα

στον θηλασμό, τόσο στην επιλογή της θέσης όσο και στην προσήλωση του.



Η  στάση  «αγκαλιά».Η  γυναίκα  πρέπει  να  είναι  βέβαιη  ότι  η  πλάτη  είναι  καλά

στηριγμένη, βοηθάει τοποθετώντας μια μικρή πετσέτα κάτω από την πλάτη 

Ξαπλωτή στάση θηλασμού



Όταν είναι δυνατόν, η γυναίκα μπορεί να καθίσει σε μια σταθερή αλλά άνετη καρέκλα για να ταΐσει
το νεογνό. Τα πόδια πρέπει να είναι στηριγμένα και επίπεδα στο πάτωμα



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο

ΕΞΙΤΗΡΙΟ – ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ

Μετά από καισαρική τομή,  οι γυναίκες  παραμένουν συνήθως στο νοσοκομείο για

περίπου  τρεις  έως  πέντε  ημέρες,  μπορεί  να  αυξηθούν  οι  ημέρες  ανάλογα  με  την

μετεγχειρητική  πορεία  της  λεχωίδας.  Σε ορισμένες  νοσηλευτικές  δομές  προσφέρεται  υπο

προυποθέσεις,  φροντίδας  ημέρας,  (πρωιμη  περιγεννητικη  εξοδο),  με  ακόλουθη

παρακολούθηση κατοίκον. 

6.1. Συμβουλές μετά την καισαρική τομή

1  η   Ημέρα  

Μετακίνηση: Η βάδιση πρέπει να γίνεται σε όρθια θέση. Καλό είναι να αλλάζει συχνά θέση

για την αποφυγή ακαμψίας.

Έγερση από το κρεβάτι: Το σώμα πρέπει να είναι σε πλάγια θέση και με τη στήριξη του

αγκώνα  και  τα  πόδια  ελαφρώς  μαζεμένα.  Για  να  ξαπλώσει  η  γυναίκα  μετά  από

καισαρική τομή πρέπει να καθίσει στην άκρη του κρεβατιού και με αργές κινήσεις να

βάλει τα πόδια στο κρεβάτι. (Εικ. 6.1.)



Εικόνα. 6.1. Πρώτη ημέρα μετά την καισαρική τομή

Φροντίδα μαστού: Βαθιές αναπνοές ανά μία ώρα για την πλήρη επέκταση των πνευμόνων. Ο

βήχας, το φτέρνισμα ή το γέλιο μπορεί να προκαλέσει άνοιγμα της πληγής για αυτό

προτιμότερο  είναι η γυναίκα να λυγίσει τα γόνατά της και να στηρίξει την τομή με τα

χέρια για να αποφύγει τον πόνο. Χρησιμοποιώντας μια διπλωμένη πετσέτα ή μαξιλάρι

μπορεί επίσης να προσφέρει επιπλέον άνεση.

Οίδημα: Εάν στα σφυρά εμφανίζεται οίδημα, η γυναίκα κάνει ορισμένες ασκήσεις για την

καλή κυκλοφορία του αίματος κάθε ώρα. 

Φροντίδα ουροδόχου κύστης: Μετά την αφαίρεση του καθετήρα, είναι σημαντικό η αποφυγή

υπερβολικής  έκτασης της  ουροδόχου κύστης  και  θα  πρέπει  να προωθείτε  η  πρώτη

ούρηση. (MidEssexHospitalService, 2016)

Δυσκοιλιότητα

Πολλές γυναίκες διαπιστώνουν ότι έχουν δυσκολία αρχικά μετά από τη καισαρική

τομή.

Οι  παρακάτω  συμβουλές  μπορεί  να  βοηθήσουν  στην  αντιμετώπιση  της

δυσκοιλιότητας: 

 Καθημερινή κατανάλωση νερού τουλάχιστον 1-2 λίτρα

 Σωστή υγιεινή διατροφή καθόλη τη διάρκεια της ημέρας

 Μη καθυστέρηση αφόδευσης, προωθείτε η ομαλή λειτουργία της του εντέρου

 Η φυσική δραστηριότητα βοηθά την τόνωση της πέψης και προάγειί την ευεξία, όπως

το περπάτημα 



 Ενημέρωση  ιατρού  για  την  χορήγηση  φαρμάκων.  Ορισμένα  φάρμακα  μπορεί  να

προκαλούν,δυσκοιλιότητα

 Αποφυγή χρήση καθαρτικών φαρμάκων

 Τρόπος στήριξης στην τουαλέτα πρέπει να γίνει όπως φαίνεται στην εικόνα 6.2.:

1. Τα πόδια πρέπει να στηρίζονται σε ένα κουτί περίπου 10εκατοστά πιο ψηλό

2. Το σώμα με τάση ελαφρά προς τα εμπρός

3. Χαλάρωση των μυών της πυέλου, βαθιά εισπνοή και εκπνοή 

4.  Χαλάρωση  προς  τα  πίσω,  ξεκούραση,  ώθηση  προς  τα

εμπρός(MidEssexHospitalService, 2016).

Εικόνα 6.2. Τρόπος καθίσματος στην τουαλέτα μετά από καισαρική τομή

6.2.Συμβουλέςβελτίωσηςανάρρωσηςμετάαπό καισαρική τομή

Συμβουλές  στην  αποκατάσταση  της  γυναίκας  κατά  τις  πρώτες  έξι  εβδομάδες

περιλαμβάνουν:

 Η γυναίκα μπορεί  να ζητήσει από την οικογένειά της,  να την υποβοηθήσουν στη

φροντίδα του νεογνού ή στις καθημερινές εργασίες σου σπιτιού.



 Θα πρέπει να δοθούν οδηγίες να μην σηκώνει βάρος βαρύτερο από το νεογνό. Να

είναι προσεκτική ως προς την ράχηγιατί θα προκληθεί πόνος

 Η γυναίκα μπορεί να κάνει ήπια βάδιση καθημερινά. Αυτό μπορεί να έχει φυσικά και

συναισθηματικά οφέλη για την υγεία

 Στη γυναίκα μπορεί  να προταθεί  να κάνει  ασκήσεις  πυέλου.  Ανεξάρτητα από τον

τρόποτοκετού που είχε, οι κάτω κοιλιακοί μύες και οι μύες του πυελικού εδάφους θα

έχουν εξασθενήσει μετά την κύηση και θα πρέπει να ενισχυθούν. Μπορεί να διδαχθεί

από  τη  μαία  πώς  να  κάνει  ασκήσεις  πυελικού  εδάφους  ή  μπορεί  να  μάθει

περισσότερααπό τα ενημερωτικά φυλλάδια

 Υγιεινή διατροφή με υψηλή περιεκτικότητα σε ίνες και ενυδάτωση καταναλώνοντας

νερό  1,5  –  2  λίτρα  την  ημέρα  τουλάχιστον.  Με  αυτό  τον  τρόπο  αποφεύγεται  η

δυσκοιλιότητα

 Το  τραύμα  να  παραμένει  θερμό.  Η  θερμότητα  μπορεί  να  έχει  καταπραϋντικό

αποτέλεσμα

 Για  την αποφυγή του πόνου καλό είναι  να  δίνεται  ιατροφαρμακευτική  οδηγία.  Η

φαρμακευτική αγωγή που δίνεται δεν επηρεάζει τον θηλασμό. 

 Στο τραύμα θα πρέπει γίνεται αντισηψία και παραμένει στεγνό. Πρέπει να ελέγχεται

για  τυχόν  σημάδια  λοίμωξης,  όπως  ερυθρότητα,  πόνο,  οίδημα,  οσμή  και  να

αντιμετωπίζεται ανάλογα

 Ενώ  μερικές  γυναίκες  προτιμούν  χαλαρά  ρούχα,  πολλοί  προτιμούν  τα  σταθερά,

υψηλά  μεσαία  εσώρουχα  συμπίεσης  ή  τα  εσώρουχα  ελέγχου  για  να  προσφέρουν

κοιλιακή υποστήριξη και όχι γαι πίεση. Αυτό μπορεί να μειώσει  τον πόνο και να

φορεθεί για άνεση για τις πρώτες έξι εβδομάδες

 Έναρξη ερωτικών επαφών, μετά την πρώτη επίσκςψη της λοχείας, περίπου σε 6-8 εβδομάδες

 Η μυική ατονία(μουύδιασμα), ο κνησμός και η αλλαγή χρώματος της ουλής, είναι

σημεία  επούλωσης  τουτραύματος  και  είναι  φυσιολογικά  συμπτώματα.  Η  μυική

ατονία  θα  διαρκέσει  αρκετούς  μήνες  λόγω  του  διαχωρισμού  των  νευρικών

αποληξεων στην κοιλιακή χώρα.

 Η γυναίκα θα μπορούσε να συμμετέχει σε ομάδα γυναικών με αντίστοιχη εμπειρία

από τοκετό με καισαρική τομη ή σε ομάδα νέων μητέρων, όπου με την επαφή και τη

συζήτηση  την ενδυναμώνουν σε αυτή την ευαίσθητη περίοδο της λοχείας.

 Ορισμένες  γυναίκες  αισθάνονται  απογοητευμένεςή  λυπημένες  με  την

πραγματοποίηση καισαρικής τομής, ενώ άλλες συνάδουν με αυτόν το τρόπο έκβασης

χωρίς ιδιαίτερες αντιδράσεις . Γόνιμο είναι να γίνετε συζήτηση από τη μαια με τον



σύντροφο  και  την  οικογένεια,  ώστε  να  λύνονατια  τυχόν  απορίες  και  να  δίνονται

συμβουλές  ή  και  παραπομπή  σε  εξειδικευμένο  επαγγελματία  υγείας.

(Thewomen'stheroyalwomen'shospitalVictoriaAustralia, 2013)

6.3. Ασκήσεις μυών της πυέλου

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω πρέπει να γίνονται ασκήσεις πυέλου (Εικ. 6.3.), γιατί

είναι πολύ σημαντική ομάδα μυών, ιδιαίτερα στις γυναίκες. Τοποθετούντεεν το βάθει στη

πύελο  και  δρουν  για  να  υποστηρίξουν  τα  όργανα  της  πυέλου.  Κατά  τη  διάρκεια  της

εγκυμοσύνης, αυτοί οι μύες εξασθενούν λόγω της δράσης των ορμονών και του βάρους του

νεογνού που πιέζει προς τα κάτω. Είναι σημαντικό κατά τη διάρκεια της μεταγεννητικής

περιόδου αυτοί οι μυς να ανακατασκευάζονται ώστε να αποφεύγονται προβλήματα όπως η

ακράτεια.

Όλες οι γυναίκες πρέπει να ασκούν καθημερινά τους μυς του πυελικού εδάφους.

Εικόνα 6.3. Πύελος



Άσκηση 1: Μεγάλη αναμονή

• Πίεση του κόλπο, έτσι ώστε να γίνεται προσπάθεια να σταματήσει να περάσει αέρας

και ανασήκωσητου πυελικού εδάφους 

• Η άσκηση αυτή κρατά 2 έως 3 δευτερόλεπτα,  διατηρώντας  παράλληλα χαλαρούς

τους κοιλιακούς, τους γλουτούς και τους μηρούς

• Κανονική αναπνοή

• Χαλάρωση για 5 sec και στη συνέχεια επανάληψη της ίδιας άσκησης 3 έως 5 φορές.

• Επανάληψη της ίδιας άσκησης 4 φορές την ημέρα.

• Καθώς οι μύες του πυελικού εδάφους δυναμώνουν, η άσκηση να γινεται πιο δύσκολη,

αύξηση των αριθμών των ασκήσεων και μεγαλύτερη διάρκεια χρόνου συγκράτησης

10x10 δευτερόλεπτα.

• Η κόπωση είναι σημαντικός παράγοντας για τερματισμό της άσκησης

Άσκηση 2: Γρήγορη συμπίεση

• Πίεση των μυών του πυελικού εδάφους,  όπως παραπάνω, κρατώντας την άσκηση

μόνο για ένα δευτερόλεπτο.

• Επανάληψη της άσκησης 10 έως 20 γρήγορες ισχυρές πιέσεις, τέσσερις φορές την

ημέρα.

Λειτουργική στήριξη

• Σφίξιμο του πυελικού εδάφους στο βήξιμο, φτέρνισμα ή γέλιο. 

6.4. Φαρμακευτική ανακούφιση από τον πόνο

Παρακεταμόλη  και  ιβουπροφαίνη  πρέπει  να  βρίσκονται  στο  σπίτι  για  την  τυχόν

ανακούφιση του πόνου, όταν η γυναίκα αποχωρεί από το νοσοκομείο. Θα πρέπει να δοθούν

οι κατάλληλες οδηγίες.

6.5. Πονοκέφαλος

Ο πονοκέφαλος μπορεί συχνά να είναι αποτέλεσμα κόπωσης ή έλλειψης ύπνου. Εάν

επιμείνει και μετά τη χρήση αναλγητικών ή έχει συνοδά συμπτώματα όπως νωθρότητα ή

ναυτία, θα πρέπει να ενημερώνεται επαγγελματίας υγεία για περαιτέρω διερεύνηση. 



6.6. Βάρος

Τις  πρώτες  έξι  εβδομάδες  θα  πρέπει  να  δίνονται  οδηγίες  για  προσεκτική

δραστηριότητα.Οι καθημερινές δουλειές στο σπίτι πρέπει να περιορίζονται στις απαραίτητες

για τους πρώτους τρεις μήνες και στην αποφυγή ανύψωσης βαριών αντικειμένων. 

Η εξαίρεση σε αυτό είναι το βάρος του νεογνού. Αν υπάρχουν παιδιά μεγαλύτερης

ηλικίας ή νήπια στο σπίτι, θα πρέπει η γυναίκα να κάθετε για να τα ανασηκώνει ή να ζητήσει

επιπλέον  βοήθεια  από  την  οικογένεια  της.  Επιπλέον,  θα  πρέπει  να  ζητά  βοήθεια  στην

ανασήκωση του παιδικού καθίσματος του αυτοκινήτου καθώς και στο καροτσάκι.

6.7. Ανάπαυση

Απαραίτητη η συμβουλευτική γιαανάπαυσητης λεχωίδας, κατά τη διάρκεις του ύπνου

του  νεογνού  και  οδηγίες  για  βοήθεια  στο  σπίτι  από  την  οικογένεια  ή  τους  φίλου  του

ζευγαριού.

6.8. Διατροφή

Η διατροφή για τις πρώτες έξι εβδομάδες θα πρέπει να είναι πλούσια σε βιταμίνες,

πρωτεΐνες, ίνες, μέταλλα και υγρά.Τρία γεύματα την ημέρα, που περιέχουν πολλές πρωτεΐνες

όπως το κρέας, το τυρί, τα καρύδια, το γάλα και τα ψάρια. Αυτό θα βοηθήσει το σώμα στη

διαδικασία επούλωσης. Επίσης περιλαμβάνουν ίνες όπως φρούτα, πίτυρα και λαχανικά για

την πρόληψη της δυσκοιλιότητας.

6.9. Οδήγηση

Η οδήγηση είναι σημαντική και θα πρέπει να γίνεται με ασφάλεια και όταν η γυναίκα

ανακτήσει πλήρως τις δυνάμεις  της και το επιθυμεί.  Η οδήγηση μπορέι να καταλήξει ως

επώδυνη  διαδικασία  και  δεν  πρέπει  να  γίνεται  αμέσως  μετά  την  καισαρική  τομή καθώς

ενδέχεται να υπάρχει κούραση. 

6.10. Δραστηριότητες

Η μαία θα ενημερώσει για ήπια δραστηριότητα και μετέπειτα γαι αθλήματα που δεν

επιβαρύνουν  τη  γυαναίκα  όπως  η  κολύμβηση.  Δεν  είναι  σκόπιμο  να  κάνει  η  γυναίκα

ενεργητική  άσκηση,  όπως  αερόμπικ.  Αυτό  θα  γίνει  μέχρι  η  γυναίκα  αισθανθεί

ενδυναμωμένη. Η μαία  μπορεί να ενημερώσει τη γυναίκα αργότερα για έναρξη σύνθετης

άσκησης. (QiΧ-Υ, etal, 2018).



6.11. Συνάντησηλοχείας

Είναι σημαντικό να γίνει το συνάντησηλοχεία έξι εβδομάδες περίπου μετά τον τοκετό

του  νεογνού.  Σε  αυτή  πραγματοποιείται  κλινική  εξέταση  και  λήψη  κυτταρολογικής

δοκιμασίας,  τεστ  κατά  Παπανικολάου,  ελέγχεται  εκ  νέου  η  παλινδρόμηση  της  μήτρας,

ενημέρωση για έναρξη ερωτικών επαφών και για την λήψη της κατάλληλης αντισυλληπτικής

μεθόδου,  συζήτηση  αποριών  αποριών  του  ζευγαριού.  Επιπρόσθετα  οδηγίες  για  ατομική

τράπεζα γάλακτος  εάν επιθυμεί  η γυναίκα καθώς   η επιστροφή στην εργασία μπορεί  να

συμβεί σύντομα.

6.12. Σεξουαλική επαφή

Η  σεξουαλική  επαφή  μπορεί  μετά  την  έναρξη  να  συνεχιστεί  κατά  την  επιθυμία  του

ζευγαριού, πλέον δενεπηρεάζεται από την επέμβαση.Ορισμένες θέσεις μπορεί να είναι άβολες ή να

προκαλούν δυσπαρεύνια.Επίσης, λόγω του θηλασμού και της ορμονικής παύσης, το επιθήλιο του

κόλπου είναι φτωχό σε εφύγρανση και προκαλεί επιπλέον πόνο κατά την επαφή. Η αντισύλληψη

είναι  σημαντική  επειδή  η  πρώτη  ωοθυλακιορρηξία  δεν  είναι  γνωστό  πότε  θα  συμβεί.

(MidEssexHospitalService, 2016).

6.13.Μελλοντικοί τοκετοί

Συνιστάται  χρονικό  διάστημα  12  μηνών  μεταξύ  του  επόμενου  τοκετού.  Αυτό

επιτρέπει  στο σώμα να ανακάμψει  από την καισαρική τομή και μειώνει  τον κίνδυνο του

διαχωρισμού των ουλών κατά τη διάρκεια μελλοντικού τοκετού. Ο διαχωρισμός των ουλών

επηρεάζει  2 σε κάθε 1.000 γυναίκες  που είχαν μία προηγούμενη καισαρική τομή.  (NHS,

2017)

6.14. Ψυχολογία

Σημαντικό  ρόλο  παίζει  ο  ψυχολογικός  παράγοντας,  ιδιαίτερα  στις  περιπτώσεις

εκείνες που η καισαρική τομή γίνεταιμετά από προσπάθεια για φυσιολογικό τοκετό και λόγω

ένδειξης πραγματοποιείται καισαρική τομή. Σημαντικόείανι η γυναίκα να κατανοήσει ότι δεν

ευθύνεται η ίδια, αλλά γιατί τη δεδομένη στιγμή είναι ασφαλής επιλογής για εκείνη και το

νεογνό της.(MidEssexHospitalService, 2016)



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η  καισαρική  τομή  έχει  αναμφίβολα  συμβάλλει  στη  σημαντική  μείωση  της

περιγεννητικής και της μητρικής θνησιμότητας. Πολλά προβλήματα της κύησης που κατά το

παρελθόν  απειλούσαν  τη  ζωή  γυαναίκας  και  του  εμβρύου  μπορούν  πλέον  να  επιλυθούν

εύκολα και με ασφάλεια.  Το σημαντικό είναι  ακριβώς ότι οι  γυναίκες  και επαγγελματίες

υγείας έχουν περισσότερες επιλογές στη διάθεσή τους ώστε να εφαρμόζουν αυτό που κάθε

φορά εγγυάται τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια για τη μητέρα και το παιδί της.

Η  καισαρική  τομή  αποτελείτρόποτοκετούμεσαφείςενδείξειςκαι  πολλές

φορέςαποτελείμονόδρομοπροκειμένουναυπάρξειασφαλήςγιατηγυναίκακαιτο  έμβρυο-νεογνό.

Όμως,  συνδέεταικαιμεεπιπλοκέςπουστηνπερίπτωση  της  εθελουσίας  καισαρικής  τομής

θαπρέπεινααναφέρονταιαναλυτικάστηνεπίτοκο.  Είναιπολύσημαντικόοιεπαγγελματίεςυγείας,

στις  περιπτώσειςόπουοιιατρικέςενδείξειςεπιτρέπουντηνεπιλογή,  ναεπεξηγούνμεσαφήνεια

όλες  τις  συνέπειες,  θετικέςκαιαρνητικέςπουδυνητικάσυνοδεύουντηνκάθεεπιλογή,

έτσιώστεηδιαδικασία  της  λήψης  της

τελικήςαπόφασηςναλαμβάνεταιμεόσοτοδυνατόαρτιότεροτρόποεπ’

ωφελείαμητέραςκαιπαιδιού. 

Κρίνεται  αναγκαία  η  δημιουργία  θεσμικού  πλαισίου  που  να  προστατεύει  και  να

προωθεί την επιλογή της γυναίκας, ώστε να της επιτρέπεται να γεννήσει χωρίς άγχος και

προγραμματισμό. 

Συμπερασματικά,  έρευνες  αποδεικνύουν ότι  η καισαρική  τομή είναι  ασφαλέστερη

του φυσιολογικού τοκετού για την επίτοκο και τον νεογνό. Η απόφαση για την καισαρική

τομή θα πρέπει να λαμβάνεται εξατομικευμένα, με μεγάλη προσοχή και συνέπεια προς όλες

τις ηθικές αρχές. 

Στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες δίνονται κατευθυντήριες οδηγίες για τη φροντίδα

της  γυναίκας  πριν  και  μετά  τον  τοκετό  με  καισαρική  τομή.  Οι  οδηγίες  αυτές  πρέπει  να

ακολουθούνται πιστά από την γυναίκα για την αποκατάσταση της υγείας της. 



ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Εν  κατακλείδι,  η  παρούσα  πτυχιακή  εργασία  έχει  συνταχθεί  για  να  παρέχει

πληροφορίες για τη φροντίδα της γυναίκας πριν και μετά την καισαρική τομή. Μπορεί να

χρησιμεύσει ως σημείο αναφοράς για τον αναγνώστη για τη σωστή ενημέρωσή του.

Κατά  την  φροντίδα  της  γυναίκας  πριν  και  μετά  την  καισαρική  τομή,  η  άριστη

επικοινωνία  μεταξύ  των  επαγγελματιών  υγείαςείναι  ζωτικής  σημασίας  για  την

αποτελεσματική διαχείριση και την αποφυγή επικινδυνότητας της επιτόκου και του νεογνού

πριν  και  μετά  την  καισαρική.  Ο  χρόνος  που  χρειάζεται  η  επίτοκος  για  να  φτάσει  στο

χειρουργείο είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για ομαλό τοκετό. 

Πολλές είναι οι γυναίκες που γεννούνμε καισαρική τομή και συνεχίζουν τις επόμενες

κυήσεις με καισαρική, καθώς μέχρι πριν λίγα χρόνια για διάφορους λόγους αυτό θεωρούνταν

πιο ασφαλές για την επίτοκο και το νεογνό. Τα δεδομένα άλλαξαν και σήμερα είναι πλέον

πολλές  οι  γυναίκες  που επιθυμούν  να γεννήσουν φυσιολογικά  μετά  από καισαρική  τομή

(VBAC). 

Εκείνο που θα πρέπει να θυμάται η γυναίκα, οτιδήποτε και να αποφασίσει, είναι ότι

"κάθε γυναίκα έχει δικαίωμα να γεννήσει με τον τρόπο που η ίδια επιθυμεί … γιατί μόνο τότε

είναι μια ελεύθερη γυναίκα!"

Τέλος,  θα  θέλαμε  να  ευχαριστήσουμε  την  κ.  Θωμαή  Καλλία  για  την  πολύτιμη

βοήθεια της για την  εκπόνηση της πτυχιακής μας εργασίας.
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