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Ból po cesarskim cięciu? 

To się leczy! 
 
 

Ból jest konsekwencją każdej operacji, w tym cesarskiego cięcia. Potrafimy jednak bardzo 

skutecznie go niwelować. Dzięki leczeniu bólu, nie tylko redukujemy dyskomfort po operacji, 

ale też przyspieszamy powrót do zdrowia Pacjentki.  

Poniżej przedstawiamy garść informacji o tym, jak będzie wyglądać terapia bólu w pierwszych 

dobach po operacji. 

Skala bólu 

Wspólnie z Panią będziemy okresowo oceniać natężenie odczuwanego bólu. Zależnie od tego, 

jak określi Pani swój ból na skali od 0 do 10, gdzie 0 to całkowity brak bólu, a 10 to najsilniejszy 

ból, jaki można sobie wyobrazić, wdrożymy odpowiednie leczenie. To bardzo ważne, aby 

zawsze informować personel, jeśli ból się nasili, nawet jeśli w dalszym ciągu pozostaje 

niewielki. 

Metody redukcji bólu 

Dysponujemy bardzo różnymi metodami analgezji, czyli niwelowania odczuć bólowych. 

Najczęściej cięcie wykonuje się w znieczuleniu podpajęczynówkowym. Jego działanie 

utrzymuje się do 4 godzin, dzięki czemu sama procedura i pierwsze godziny po niej są 

bezbolesne. Po ustaniu działania znieczulenia, kontynuujemy leczenie bólu na różne sposoby: 

• Najczęściej, tuż po zakończonym cięciu cesarskim, na sali pooperacyjnej, podajemy 
dożylnie leki przeciwbólowe. Nie czekamy, aż ból się pojawi i kontynuujemy 
podawanie leku w równych odstępach czasu, tak aby zapewnić ciągłą kontrolę nad 
bólem i adekwatnie go leczyć. 

• Ciągła analgezja zewnątrzoponowa, to technika leczenia bólu, która może być 
wykorzystywana u pacjentek, u których poród prowadzono z zastosowaniem ciągłej 
analgezji zewnątrzoponowej i kontynuowano to znieczulenie do operacji cięcia 
cesarskiego. Ten sposób leczenia bólu pooperacyjnego wymaga jednak specjalnego 
monitorowania stanu pacjentki  

• Czasem wykonujemy też blokadę nerwów obwodowych ściany brzucha. Pod kontrolą 
USG wstrzykujemy lek miejscowo znieczulający w ścianę brzucha po obu stronach rany 
pooperacyjnej, powodując skuteczną blokadę przeciwbólową okolicy operowanej.  



 

 
Leczenie bólu pooperacyjnego a karmienie piersią 

 
Robimy wszystko, żeby leczenie bólu nie zaburzyło karmienia. Siara, czyli pierwszy pokarm 
malucha, nie będzie zawierała wystarczającej ilości leku przeciwbólowego by mógł on  
w jakikolwiek sposób wpłynąć na dziecko. Korzyści z karmienia piersią zarówno dla Pani, jak i 
dla dziecka są znacznie większe niż jakiekolwiek ryzyko związane z przyjmowaniem leków 
przeciwbólowych. 
Zastosowanie leków wymagających przerwy w karmieniu lub całkowicie je uniemożliwiających 
to dla nas ostateczność. Zdarza się tylko w wyjątkowych sytuacjach. Jeśli w Pani przypadku 
pojawi się taka konieczność, natychmiast o tym poinformujemy.  

 
Kiedy informować personel: 

• Odczuwanie bólu pomimo podawanych leków. Zmodyfikujemy wtedy leczenie w taki 
sposób, aby zapewnić Pani jak największy komfort. 

• Niepokojące objawy mogące stanowić efekty uboczne stosowanego leczenia. 
 

 


