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CARSKI REZ 

Carski rez je operacija, pri kateri skozi rez v trebušni steni in maternici porodimo plod. Ker ima carski rez 
določena tveganja  in možne zaplete, se zanj odločamo le takrat, kadar bi vaginalni porod ogrozil zdravje ali 
življenje nosečnice in/ali ploda. 
O elektivnem (načrtovanem) carskem rezu govorimo takrat, ko se zanj odločimo že med nosečnostjo in 
ga torej načrtujemo pred začetkom poroda. Indikacije za elektivni carski rez so: predležeča posteljica, 
nepravilne vstave ploda (prečna lega, medenična vstava, obrazna vstava,  nekatere malformacije ploda, 
zdravstveno stanje matere, predhodni carski rez ali operacije na maternici. O urgentnem ali nujnem 
carskem rezu govorimo takrat, ko ga naredimo potem, ko se je vaginalni porod že začel in se tekom 
poroda pokažejo določene nepravilnosti (porod ne napreduje ali v primeru drugih zapletov, ki ogrožajo vas 
ali vašega otroka). 
Predhodni carski rez ni vedno razlog za ponovni carski rez. Če si nosečnica želi roditi vaginalno in ni 
nobenega drugega razloga za ponovni carski rez, lahko poskusimo z vaginalnim porodom, v kolikor se le-ta 
spontano začne in primerno napreduje. Je pa v tem primeru nekoliko večje tveganje za morebitne 
poškodbe maternice med porodom. Tudi plod v medenični vstavi ni vedno indikacija za carski rez, se pa v 
zdajšnjem času v tem primeru zanj čedalje pogosteje odločamo. 
Če je ginekolog ali drug specialist ugotovil razlog, zaradi katerega naj bi bila  nosečnost zaključena s 
carskim rezom, izbrani ginekolog napoti nosečnico okoli 37. tedna nosečnosti v porodnišnico za dogovor o 
načinu poroda. Če se  dogovorimo za carski rez, ob pregledu  določimo tudi datum, ko bo carski rez 
opravljen, kar je običajno v zadnjem tednu pred predvidenim terminom poroda. Če porodnica opazi znake 
poroda že pred določenim datumom za carski rez (redni popadki, odtekanje plodovnice), mora takoj v 
porodnišnico, kjer bodo ocenili, ali je potrebno carski rez opraviti takoj ali se le ta lahko še odloži. 
KAKO POTEKA CARSKI REZ? 
V primeru načrtovanega carskega reza je porodnica v porodno sobo sprejeta na dogovorjen dan poroda. 
Biti mora tešč, kar pomeni, da lahko dan pred posegom večerja lahko hrano, nato pa ne sme več jesti, piti, 
žvečiti žvečilke ali kaditi. Ob sprejemu babica posname CTG (zapis plodovih srčnih utripov) in nastavi  v žilo 
kanilo, po kateri  bo kasneje prejemala infuzijske tekočine in zdravila. Nato dobi klistir (čiščenje črevesja). 
Obrijemo tudi dlake v predelu kože nad sramno kostjo, v kolikor si jih ni porodnica obrila že doma. 
Carski rez se lahko izvaja v splošni anesteziji, ko porodnica spi in se ne zaveda dogajanja med operacijo, 
ali v področni anesteziji (spinalna ali epiduralna), pri kateri je budna. O načinu anestezije se porodnica 
dogovori z anesteziologom. 
Carski rez naredimo v operacijski dvorani. Pred operacijo s posebno cevko izpraznimo sečni mehur in vanj 
vbrizgamo modrilo, da med operacijo lažje opazimo morebitno poškodbo mehurja in jo oskrbimo. Zaradi 
modrila je urin v prvih urah po porodu lahko zeleno-modro obarvan. Kožo na trebuhu očistimo z razkužilom 
(s tem zmanjšamo možnost vnosa bakterij s kože v operativno rano) in jo pokrijemo s sterilnim 
pregrinjalom. 
Operacijo pričnemo s prečnim rezom trebušne stene nekaj centimetrov nad sramno kostjo (izjemno redko 
naredimo vertikalni rez od popka navzdol proti sramni kosti). Previdno ločimo mehur od maternice, 
zarežemo steno maternice in skozi ta rez porodimo otroka. Prekinemo popkovnico, nato iz maternice 
odstranimo posteljico ter maternično in trebušno steno zašijemo. Šivi kože so lahko posamezni in jih je 
potrebno odstraniti po 5-7 dneh, večkrat pa so šivi skriti v koži in jih ni potrebno odstranjevati. V primeru 
večje krvavitve v trebuh ali če je trebušna stena debela, v rano vstavimo tanko plastično cevko, ki jo 
odstranimo po 2-3 dneh. 
V primeru, da med operacijo pride do zapletov (npr. vraščena posteljica, nezaustavljiva krvavitev ), je lahko 
potrebna tudi odstranitev maternice (zelo redko). Če  možne zaplete predvidimo že med nosečnostjo in 
predvidevamo, da bo potrebna obsežnejša operacija, porodnico o tem seznanimo že vnaprej. Večinoma 
nastanejo zapleti med samo operacijo in jih mora porodničar ustrezno oskrbeti.  
Med carskim rezom  lahko naredimo tudi sterilizacijo, v kolikor ima porodnica za poseg  odobritev komisije 
za UPN. V tem primeru jo prosimo, da nas o načrtovani sterilizaciji ponovno opomni ob sprejemu v porodno 
sobo. 
Ko prekinemo popkovnico, novorojenčka predamo babici. Ta ga obriše in ga porodnici, če je budna, takoj 
pokaže ter za nekaj trenutkov položi k njenemu obrazu. Nato ga obleče in odnese  spremljevalcu 
porodnice, če je le-ta prisoten. 
Po končanem carskem rezu porodnico premestimo v sobo za pooperativni nadzor na porodniškem oddelku, 
kjer spremljamo njen krvni tlak, pulz in krvavitev. Na dan operacije in prvi dan po operaciji prejema infuzije 
tekočin ter sredstva proti bolečinam v žilo, nato pa postopoma preidemo na protibolečinska zdravila v obliki 
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tabletk. Če ni bilo nobenih zapletov lahko porodnica je že nekaj ur po operaciji. Na oddelku prične čim prej 
dojiti, pri dojenju in  pri vstajanju pa ji sprva pomaga medicinska sestra. 
Bolnišnico predvidoma zapusti 3-4 dni po porodu, če sta oba, porodnica in otrok zdrava. V primeru zapletov 
se hospitalizacija podaljša. 
 
MOŽNI ZAPLETI 
Kljub previdnemu delu med operacijo se med operacijo ali po njej lahko pojavijo zapleti, ki jih običajno takoj 
opazimo in ustrezno oskrbimo. V izjemno redkih primerih pa lahko pride do tako hudih zapletov, da ogrozijo 
celo življenje porodnice. 
Zapleti med operacijo:  

• Poškodbe sosednjih organov ( mehur, črevo, sečevod, krvne žile) so pogostejše po predhodnih 

operacijah, v primeru zarastlin in spremenjene anatomije organov. Poškodbe oskrbimo med 

operacijo ali po njej. 

 Med odpiranjem stene maternice redko pride do manjših ureznin ploda. Ureznine so običajno tako 

majhne, da se zacelijo same, zelo redko je potrebno šivanje rane. 

 Zelo redko pride do hujše krvavitve, ki  zahteva transfuzijo krvi ali celo odstranitev maternice 

(histerektomija). 

Zapleti po operaciji: 

 Okužba maternice in operativne rane je po carskem rezu pogostejša kot po vaginalnem porodu, 

čeprav med operativnim posegom prejmete preventivni odmerek antibiotika. Redkeje se okužba 

razširi na cel organizem (sepsa). V teh primerih uvedemo antibiotično zdravljenje, v hujših primerih 

je lahko potrebna ponovna operacija. 

 Tveganje za vensko trombozo (nastanek strdkov v venah) in pljučno embolijo (zamašitev pljučnih 

žil) je po carskem rezu večje kot po vaginalnem porodu, zato po operaciji  7 dni preventivno 

prejemate injekcije proti strdkom. 

 Redko pride do prehodnega slabšega delovanja črevesa, ki se običajno vzpostavi po nekaj dneh. 

 Občasno pride do prehodnega slabšega delovanja mehurja, tako da ne morete odvajati urina in je 

potrebno za dan ali dva v mehur uvesti cevko (kateter). 

 Bolečine v predelu brazgotine in spodnjem delu trebuha lahko ostanejo dlje časa, običajno pa 

prenehajo v nekaj tednih. 

VPLIV CARSKEGA REZA NA PLOD 

 V primeru carskega reza v splošni anesteziji je novorojenček lahko nekoliko bolj zaspan, saj majhen 

del zdravil, ki smo jih uporabili za splošno anestezijo porodnice, preko posteljice preide tudi v 

otrokov krvni obtok. 

 Novorojenček rojen z načrtovanim carskim rezom pred 39. tednom nosečnosti ima večjo možnost za 

težave s pljuči in dihanjem kot vaginalno rojeni otroci enake gestacijske starosti. 

 
VPLIV CARSKEGA REZA NA PRIHODNJE NOSEČNOSTI IN PORODE 
Zavedati se morate, da carski rez povečuje možnost zapletov v naslednjih nosečnostih. Možnost  zapletov 
narašča s številom carskih rezov. V naslednji nosečnosti je večje tveganje za: 

 Raztrganje maternice že med nosečnostjo ali med porodom, vendar je ta zaplet zelo redek. 

 Po predhodnem carskem rezu se posteljica v naslednji nosečnosti pogosteje razvije v spodnjem 

delu maternice in lahko vrašča v brazgotino, zaradi česar obstaja večja možnost za krvavitev v 

nosečnosti in ob porodu. 

 Večja možnost je za prezgodnjo ločitev posteljice, ki se kaže s krvavitvijo in bolečino. 

Če imate kakršnakoli dodatna vprašanja, vprašajte ginekologa porodničarja ob naslednjem 
pregledu. 


