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✓Под акушерским операцијама подразумевају се
интервенције које се на породиљи или плоду
врше ради корекције евентуално насталих
компликација, односно ради довршавања
порођаја.

✓Циљ: мања траума за породиљу и живо
неповређено дете



АКУШЕРСКЕ ОПЕРАЦИЈЕ

❑Епизиотомија

❑Прокидање водењака

❑Серклаж

❑Експресија постељице по Кредеу

❑Мануелна екстракција постељице

❑Ревизија материчне дупље

❑Матерично-вагинална тампонада 

❑Окрети ( спољашњи, комбиновани, унутрашњи )

❑Екстракција плода



❑ царски рез 

❑ ембриотомија

❑ повреде меког дела порођајног пута



ЕПИЗИОТОМИЈА
- је проширење завршетка  меканог дела 

порођајног пута оперативним путем, тј. прави се 
рез на улазу усмине и дела међице.

- У случају изостанка епизиотомије, у току 
експулзије перинеум постаје исхемичан, долази 
до њене руптуре са неправилним ивицама, са 
крвним подливима и неконтролисаном дубином, 
која може ићи до сфинктера ануса, па чак 
захватити и њега 

( руптура перинеума трећег степена )



- циљ: олакшање и убрзање порођаја код 
природног, а нарочито код оперативног 
довршења порођаја ( клешта, вакум ...), а у 
циљу заштите од могућих повреда међице

- прворотка = епизиотомија



ВРСТЕ ЕПИЗИОТОМИЈА
➢МЕДИЈАЛНА – која иде од споја великих усана 

по средини међице у дужини од 2-3 цм,

➢СРЕДИШНА ЛУЧНО ПРОДУЖЕНА – која иде око 
чмарног отвора,

➢СРЕДИШНА ПРОДУЖЕНА КАО БАЈОНЕТ – иде 
лево или десно изнад чмарног отвора,

➢ЛАТЕРАЛНА – бочна, која иде 1-2 цм лево или 
десно од средње линије према седалној кврги и 
у дужини од 2-3 цм,

➢МЕДИОЛАТЕРАЛНА – коса, која иде од задње 
спојнице према седалној кврги у дужини од 2-3 
цм





Епизиотомију треба вршити у 

➢ свим случајевима постојања високе и 
нерастегљиве међице,

➢ крупан плод,

➢ главица у дефлексионом држању,

➢ када је у питању завршавање порођаја неком од 
акушерских операција ( форцепс, вакум ),

➢превремени порођај,

➢ карлична презентација



➢ Рез треба урадити у локалној анестезији и 
посебним маказама са затупљеним врхом.

➢У тренутку када је међица максимално 
растегнута и танка, а при материчном напону, 
приступа се резу у једном потезу

➢У изузетним околностима није довољно 
начинити један рез, већ се мора урадити и 
додатни рез и то на супротној страни

( обострана епизиотомија )



Недостаци епизиотомије

Осим предности за плод и мајку, 
епизиотомија има и своје недостатке:

✓ рестаурација мишића је отежана због 
њихове ретракције,

✓ код неких интервенција долази до 
дехисценције и њеног секундарног 
зарашћивања које дуго траје и оставља 
груб ожиљак,

✓оставља, мада ретко, функционални и 
козметички дефект



Збрињавање епизиотомоије

✓ врши се одмах после изласка постељице

✓локална или општа краткотрајна анестезија



Прокидање водењака

Важан дилататор грлића материце, али само 
до дилатације од 4 цм ( а даље у дилатацији грлића 

је гл. разлог успоравања дилатације).
➢ Да ли има услова да се порођај заврши 

вагиналним путем,

➢ Да се процени стање грлића материце (дужина, 
дилатација ),

➢ Утврдити шта предњачи и какав је однос 
предњачећег дела у односу на улаз мале карлице,

➢ Утврдити да ли пупчана врпца належе испред 
предњачећег дела,

➢ Утврдити да ли су ситни делови испред 
предњачећег дела



➢Прокидање водењака се врши пинцетом, 
кохером, кукицом.

➢После амниотомије се процењује 
количина плодове воде, боја.



Серклаж

➢ у случају испадања плодових овојака, 
ставља се конац кружно око грлића 
материце у пределу унутрашњих 
материчних усни и затезањем се затвара 
ушће

➢ конац се скида 2 недеље пре термина, сем у 
случајевима када је дошло до прскања 
плодових овојака, крварења или 
контракција материце



Серклаж

➢поставља се крајем трећег и почетком 
четвртог месеца, али могуће је и касније 
стављање у шестом и седмом месецу



Експресија плаценте по Кредеу

✓ се врши споља преко трбушног зида и то 
само ако је постељица одлубљена.

✓да би се успешно извела експресија 
постељице потребно је:

- да мокраћна бешика буде празна,

- да је материца контрахована,

- да нема спазма унутрашњег ушћа 

цервикса



У току експресије може се направити 
грешка:

✓Ако је материца у хиперантефлексији,

која онемогућава излазак постељице,

✓Код грубог притиска на утерус, посебно ако 
материца није контрахована, постељица 
може да се одвоји од пупчаника и остане у 
материци



Мануелна екстракција 
постељице

✓ се врши код:

- атоније материце,

- код дефектне постељице,

- код делимично одлубљене постељице,

- када се постељица није одлубила дуже

од 30 мин.,

- код адхерентне постељице ( placenta 

adherens ), placente accrete, increte



Мануелна екстракција 
постељице

✓ краткотрајна и.в. анестезија

✓ гарнирање поља 

✓по дезинфиковању спољних гениталија, 
акушер сврдластим покретом улази прво у 
вагину, а затим у кавум утеруса

✓ тестерастим покретима одваја постељицу 
од зида материце



Ревизија материчне дупље

✓по завршетку екстракције постељице 
обавезно се наставља са мануелном 
ревизијом кавума утеруса из следећих 
разлога:

- може доћи до откидања котиледона,

- може постојати споредна постељица 

( продужено крвављење)



Ревизија материчне дупље

✓може бити мануелна и инструментална

Мануелна ревизија

- се врши ако се после рађања постељице, 
било спонтано или експресијом, по Кредеу 
при прегледу постељице примети недостатак 
котиледона или због појачаног крвављења 
или атоније материце.



- најпре се испразни мокраћна бешика

катетеризацијом, а затим се руком

споља преко трбуха ухвати материца и 

чврсто држи, а потом се другом руком у

одређеном положају улази у материчну 

шупљину

- и.в. утеротоник пре вађења руке

- антибиотик



Инструментална ревизија

- је породиљска операција која се изводи 
због крварења које не престаје после ручне 
провере материчне шупљине и код 
делимично урасле постељице када се ручно 
не могу одстранити сви делови постељице.

- и.в. aнестезија

- Бумова кирета

- пре почетка рада катетеризацијом 
испразнити мокраћну бешику



- у току и по завршетку операције, дају се 
утеротоници и.в. ( у сам грлић материце, 
бутни мишић )

- антибиотик



Матерично-вагинална тампонада

- је породиљска операција којој се 
прибегава у случају крварења из материце 
код неуспеха ручне или инструменталне 
провере материчне шупљине и примене 
утеротоника.

- изводи се на 2 начина: ручно или 
инструментима



Ручна тампонада

✓Изводи се на следећи начин:

- једна рука се унесе у материчну 
шупљину, а затим се уноси газа која се слаже 
од дна и рогова материце све до њеног 
потпуног испуњења

- изврши се и тампонада предела 
материчних усни и сводова усмине



Инструментална тампонада

✓ се врши на исти начин, сем што се не уноси 
рука у материцу

✓ газу пре њеног уношења треба овлажити 
физиолошким раствором или повидон јод 
раствором, јер ће сува газа упијати крв и 
појачати искрварење

✓ трансфузија

✓ антибиотици



Окрети

✓операције којима се мења положај 
плода

✓врло ретко се ради

✓у односу на начин извођења окрета 
постоје:

- спољашњи, унутрашњи и  

комбиновани



Унутрашњи окрет

✓ је породиљска операција која се данас 
користи само код вишеплодне трудноће 
када се после рађања плода у уздужном 
положају следећи плод налази у 
попречном положају.

✓после рађања првог плода прибегава се 
операцији – царски рез



Спољашњи окрет

✓ врши се у интересу породиље и плода

✓ то је окрет којим се мења положај плода 
манипулишући обема рукама споља, преко 
трбушног зида породиље



Комбиновани окрет по Бракстон 
Хиксу

✓изводи се ретко ( у теренским условима )

✓царски рез



Екстракција плода

✓подразумева извлачење плода из 
порођајног канала.

✓може бити ручна или инструментална

✓ у инструменталну екстракцију спада 
довршење порођаја клештима или вакум 
екстрактором

✓индикације: од стране породиље и од 
стране плода



Мануелна екстракција плода

Од стране породиље:

✓примењује се код ивичне или делимичне 
плаценте превије,

✓обилно крвављење,

✓ еклампсија,

✓ срчаних и плућних болести

✓друга тешка стања породиље



Мануелна екстракција плода

Од стране плода:

✓ знаци претеће асфиксије

- затегнут или притиснут пупчаник,

- испала пупчана врпца,

- превремено делимично или   

потпуно одлубљена постељица



Екстракција плода се такође врши и после 
унутрашњег окрета, без обзира на индикације 
због којих је он извршен.



Услови за извођење екстракције плода су:

- да је комплетна дилатација грлића 

материце,

- да не постоји сужење мале карлице,

- да плод није велики,

- да су већ окретом извучене једна или 

обе ноге, а код карличне презентације 
да је она на излазу мале карлице,

- да су ноге плода опружене да могу да 
се ухвате стопала, како би се извршила

екстракција плода



Екстаркцију плода можемо поделити у три 
дела:

- извлачење ноге и карлице плода

- извлачење трупа, рамена и руке

плода

- извлачење главе плода



Порођајна клешта ( форцепс )

Под форцепсом се подразумева довршавање 
порођаја екстракцијом плода порођајним 
клештима.

✓порођајна клешта се састоје од две кашике 
које се укрштају или иду паралелно једна 
са другом

✓ најчешће се користе Негелова или школска 
клешта и Демленов форцепс



Разликујемо:

✓ високи, средњи и излазни форцепс

✓ у савременом акушерству задржао се само 
излазни форцепс

✓обавезна епизиотомија



Излазни форцепс

- је акушерска интервенција која се врши у 
случајевима када је главица плода највећим 
обимом прошла интерспиналну линију, а њен 
предњачећи део налази се непосредно над 
карличним излазом.







Индикације
Од стране мајке и од стране плода

Од стране мајке:

- гестацијске болести,

- еклампсија,

- секундарно слаби напони у другом 

порођајном добу и поред стимулације,

- повишена температура,

- сва општа и органска обољења која 

повећавају напор породиље у

експулзији



- крварење из порођајног пута,

- непотпуно или неправилно 

окренута главица

Од стране плода:

- интраутерина асфиксија плода

Контраиндикације:
- ако није испуњен један од услова за 

његову примену

- код предњачећег лица



Услови за екстракцију плода

✓да је плод жив

✓да је дилатација грлића материце 
комплетна

✓да не постоји водењак

✓да глава плода није превелика

✓да су нормалне карличне мере



Вакуум екстрактор

- је оперативни начин довршења 

порођаја помоћу апарата који се састоји  

од следећих делова:

- капица ( калота )пречник 30-60 мм

- апарата за стварање негативног

притиска

- система за повезивање калоте и 
апарата

- система за повлачење ( тракцију ) у 

облику крста









Индикације и услови за операцију су 
исти као код форцепса.



✓Калота се прислања на предњачећи део. 

✓Стварањем негативног притиска до 0,9 
атмосфера приљубљује се калота за 
главицу, провери се припој и почиње се са 
повлачењем.

✓Обавезна епизиотомија.

✓По рођењу главице испушта се негативан 

притисак и тада калота спада са главице.



Треба напоменути да се поступак извлачења 
може завршити неуспешно услед спадања 
калоте.



Царски рез

- је акушерска операција којом се отварањем 
трбушног зида и материце извлачи плод.



Апсолутне индикације

➢Потпуно сужена карлица

➢Плацента превија централис

➢Попречни положај плода

➢Акутне патње плода



Секција цезареа парвум – мали 
царски рез

➢Начин завршавања трудноће оперативним 
путем преко трбуха до 20 недеље 
гестације.



ЕМБРИОТОМИЈА 

- подразумевамо све операције плода, које 
имају за циљ његово смањење, како би се 
могао породити.

- углавном се изводи на мртвом плоду

- некада се вршила и на живом плоду у циљу 
спасавања породиље



Под ембриотомијом подразумевамо:

➢ Perforatio capitis ( бушење главе )

➢Decapitatio (  одвајање главе од тела плода )

➢Evisceratio ( пражњење грудне и трбушне дупље )

➢Cleidotomia (пресецање клавикуле)

➢Spandylotomia (пресецање кичменог стуба ) 

➢Disectio fetus ( комадање плода )



Перфорација главе

- се назива и краниотомија

- да би се урадила краниотомија треба да буду 
испуњени следећи услови:

- да је ушће материце отворено за 5 cm и  

више,

- да је плод мртав или хидроцефалус

- да не постоји апсолутно сужена карлица

- једина конт раиндикација за извођење 
перфорације главице је апсолутно 
сужена карлица (прави пречник улаза 
испод 5,5цм)



Повреде меког дела порођајног 
пута

- Расцеп на међици

- Расцеп зида вагине

- Расцеп грлића материце

- Расцеп крвних судова и кавернозног тела 
клиториса



Хвала на 
пажњи!!!


