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Ievads. Ķeizargrieziena operāciju skaits pieaug gan Latvijā, gan arī citās pasaules valstīs. Laik-
posmā no 2000. līdz 2012. gadam ķeizargrieziena operāciju biežums Latvijā ir pieaudzis no 15,0% līdz 
22,9%. Viens no iespējamiem skaidrojumiem ir salīdzinoši zems vaginālo dzemdību īpatsvars pacientēm 
ar ķeizargrieziena operāciju anamnēzē.

Sievietēm, kurām iepriekš ir bijusi ķeizargrieziena operācija, nākamajā grūtniecībā var plānot 
atkārtotu ķeizargriezienu vai piedāvāt vaginālas dzemdības.

Darba mērķis. Izvērtēt indikācijas dzemdību vadīšanas taktikas izvēlei pacientēm ar ķeizar-
grieziena operāciju anamnēzē; izvērtēt dzemdību norisi un iznākumu tām pacientēm ar ķeizargrieziena 
operāciju anamnēzē, kuras izvēlējās vaginālas dzemdības.

Materiāls un metodes. Tika veikts retrospektīvs, analītisks pētījums. Pētījuma veikšanai tika 
analizētas visas 2012. gada Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Perinatālās aprūpes centra 
dzemdību vēstures. Tika atlasīta 331 pētījuma grupas dalībniece – pacientes, kurām anamnēzē bijusi 
ķeizargrieziena operācija.

Iegūtie dati tika statistiski apstrādāti ar MS Excel 2007 un SPSS 20.0 programmu palīdzību.

Rezultāti. 2012.  gadā no visām 2029 dzemdībām 331 (16%) dzemdētājai anamnēzē ir bijusi 
ķeizargrieziena operācija. Lielākajai daļai pacienšu tika veikta atkārtota ķeizargrieziena operā-
cija – 280 (85%). Visbiežāk vienīgā indikācija atkārtotu operatīvu dzemdību veikšanai bija dzemdes 
rēta – 178 (63%) gadījumos.

Vaginālas dzemdības tika sāktas vadīt 51 pacientei ar dzemdes rētu. No tām 40 (78%) sievietes 
dzemdēja pa dabīgiem dzemdību ceļiem, bet 11 (22%) pacientēm dzemdības tika pabeigtas ar akūtu 
ķeizargrieziena operāciju.

Secinājumi.
 1. Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Perinatālās aprūpes centrā 2012.  gadā 

biežākais ķeizargrieziena operāciju iemesls bija operatīvas dzemdības anamnēzē.
 2. Atkārtotas operatīvas dzemdības ir biežākais dzemdību atrisināšanas veids pacientēm ar 

ķeizargrieziena operāciju anamnēzē.
 3. Ar ķeizargrieziena operāciju anamnēzē, mēģinot dzemdēt vagināli, ir augsts veiksmīgu vagi-

nālu dzemdību iznākums. 
 4. Veiksmīgs vaginālu dzemdību iznākums pacientēm ar dzemdes rētu ir atkarīgs no vairākiem 

faktoriem, tāpēc individuāli jāapsver dzemdību vadīšanas taktikas izvēle.
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