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EPIZIOTOMIJA 
 
 
Epiziotomija je rez v presredek (predel med nožnico in zadnjično odprtino), ki ga naredimo tik pred porodom 
ploda z namenom, da preprečimo poškodbe presredka, nožnice in črevesja, kar v končni fazi lahko vodi do 
inkontinence (uhajanja) blata.  
 
Epiziotomijo v naši porodnišnici naredimo pri manj kot eni tretjini porodnic. 
Narediti jo je potrebno pri: 

 fetalnem distresu (stanju, ki nakazuje, da se otroku ne godi dobro) in je potrebno porod čim prej 
dokončati. Najbolj značilen pokazatelj fetalnega distresa je padec srčnega utripa na CTG-ju; 

 neelastičnem presredku, ko babica med porajanjem glavice oceni, da se bo presredek preveč 
raztrgal; 

 nepravilnih vstavah (npr. medenična vstava ali nekatere glavične vstave, kjer se glavica otroka 
poraja z večjim obsegom kot običajno); 

 izhodnih porodniških operacijah (npr. vakuumska ekstrakcija). 
 
Pri porodu, ki poteka normalno in brez zapletov odločitev o tem, ali je epiziotomija potrebna ali ne, poda 
babica, ki vodi porod. 
 
Prerez presredka proti desnemu stegnu, v dolžini od 2 do 5 cm, se naredi v enem gladkem neprekinjenem 
rezu s škarjami med popadkom, ko vodilni plodov del (običajno otrokova glavica) pritisne na tkiva 
presredka. Prereza presredka porodnica običajno ne čuti, redko ga čuti kot rahlo dodatno bolečino.  
Po porodu zdravnik epiziotomijo zašije v lokalni anesteziji (v predel rane vbrizga sredstvo za omrtvičenje 
tkiva). Med samim šivanjem porodnica običajno še čuti premikanje, raztezanje in dotikanje, ne pa večje 
bolečine. Šivi navadno sami odpadejo 7-10 dni  po porodu. 
 
Na oddelku porodnica prejema zdravila proti bolečinam (običajno v obliki tablet), ki kljub dojenju ne škodijo 
otroku. K uspešnemu celjenju pripomore pogosto umivanje rane (po vsakem odvajanju oz. večkrat dnevno 
glede na količino poporodne čišče), redno menjavanje vložkov ter redno umivanje in dezinfekcija rok pred 
nameščanjem vložkov. Bolečine blažijo tudi hladni obkladki. 
 
Zelo redko pride do vnetja epiziotomijske rane in je potrebno antibiotično zdravljenje, še redkeje pa 
ponovno čiščenje in šivanje rane. Robovi epiziotomijske rane se običajno zlepijo v petih dneh po porodu; da 
se rana popolnoma zaceli, pa traja povprečno štiri tedne.                          
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VAKUUMSKA EKSTRAKCIJA PLODA (VE) 

 

                                                     
 
 
Vakuumska ekstrakcija ploda je ena izmed izhodnih porodniških operacij, pri kateri na plodovo glavico, ki je 
že na medeničnem dnu, namestimo plastičen nastavek, s pomočjo katerega nato plod usmerimo pri iztisu 
ali potegnemo iz nožnice.  
Vakuumskega poroda se poslužujemo, kadar je plodova glavica že na izhodu iz porodnega kanala ter 
dolgotrajnost poroda predstavlja povečano tveganje za življenje in zdravje matere in/ali otroka.  
Naredimo ga : 

 Pri zastoju v napredovanju poroda, ko je glavica že 1 do 2 uri vidna v zunanjem spolovilu in ne 
napreduje kljub dobrim popadkom 

 Pri zastoju glavice na medeničnem dnu in porodnica nima moči za pritiskanje 

 Pri fetalnem distresu ploda (ko se plodu ne godi več dobro)  

 Pri hudi srčni napaki porodnice, ko le-ta ne sme pritiskati ob iztisu ploda 
 
V naši porodnišnici naredimo manj kot 2% vakuumskih ekstrakcij pri vaginalnih porodih. V sedanjem času 
uporabljamo t.i. Kiwi vakuum, gre za manjši plastični nastavek okrogle oblike, ki je s cevko spojen s 
posebno ročico, s katero ustvarimo podtlak, ki prisesa nastavek na plodovo glavico. Poseg je za porodnico 
lahko nekoliko neprijeten. Ko je vakuum nameščen, običajno naredimo epiziotomijo, porodnica ob 
naslednjem popadku pritisne navzdol, hkrati porodničar potegne za nastavek, usmeri glavico in pomaga pri 
njenem porajanju. 
 
  
TVEGANJE IN ZAPLETI PRI VAKUUMSKI EKSTRAKCIJI  
 
Možni zapleti pri vakuumski ekstrakciji: 
 

 Površinske poškodbe skalpa so najpogostejše posledice uporabe VE in se kažejo kot oteklina na 
plodovi glavici. Oteklino glavice lahko vidimo tudi po spontanem vaginalnem porodu, nastane pa 
zaradi pritiska materničnega vratu in porodnega kanala na vodilni del glavice. Take otekline same 
od sebe izginejo v nekaj urah do dveh dneh. Občasno se koža na glavici, kjer je bil nameščen 
vakuumski nastavek tudi nekoliko modrikasto ali rdeče obarva, vidne so lahko tudi površinske 
odrgnine. Vse to se zaceli v nekaj dneh in otroku ne pušča dolgoročnih posledic. 

 Hematom je kolekcija krvi pod kožo ploda, ki lahko nastane tudi pri naravnem vaginalnem porodu. 
Pri VE se lahko naredita dve vrsti hematoma na glavici. Prvi je t.i. kefalhematom, pri katerem se kri 
nabere tik pod fibrozno prevleko lobanjske kosti proti podkožju in se pojavi pri 6% VE. Posebna 
terapija ni potrebna, lahko pa traja do dva tedna, da hematom izgine in ne pušča nobenih posledic 
pri otroku. Druga vrsta je subgalealni hematom, ki nastane, če se kri med VE izlije tik pod kožo na 
lobanji. Ta vrsta hematoma je nevarnejša predvsem zato, ker je podkožje raztegljivo in lahko plod v 
ta prostor izgubi precej krvi. Na srečo se pojavi le v 1% VE. V tem primeru obstaja večja možnost, 
da bo dojenček postal zlateničen in bo potrebna fototerapija. 

 Intrakranialna krvavitev je krvavitev v otrokove možgane ali okolico in je zelo redka komplikacija 
VE. Pojavi se le v 0,35% teh posegov, lahko pa pušča trajne razvojne posledice pri otroku. 


