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DoPorUčENí Pro VyUžití  
zobrazoVacích MEtoD Při PoDEzřENí 
Na syNDroM týraNého DítětE*

PŘEDMLUVA
S podezřením na týrané dítě se během své kariéry může setkat každý radiolog. Jeho znalosti 
jsou zcela zásadní jak pro zvolení vhodné zobrazovací metody s ohledem na přínos pro dia-
gnózu a radiační zátěž pacienta, tak pro správně vyhotovený popis. Přesto však zatím neexis-
tuje podrobné doporučení, které by české radiology vedlo a v této komplexní problematice 
jim bylo nápomocné. 

Pracovní skupina Child Abuse Taskforce, která se zabývá touto problematikou pod hla-
vičkou European Society of Paediatric Radiology (ESPR), se nyní rozhodla podpořit překlad 
britských doporučení do ostatních evropských jazyků. Tak vzniklo toto Doporučení pro vyu-
žití zobrazovacích metod při podezření na týrané dítě. S tím, jak se bude nadále Child Abuse 
Taskforce věnovat tomuto tématu a  pracovat s  nově zjištěnými vědeckými poznatky, bude 
doporučení aktualizováno. 

Radiolog hraje v případě podezření na týrané dítě zásadní roli. Jeho práce může výrazným 
způsobem ovlivnit další péči o pacienta. Věřím, že tento dokument bude oporou všem radio-
logům při plnění této zodpovědné úlohy.
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ÚVOD

Odpovědnost za ochranu dítěte leží na každém z nás. Pediatři 
a radiologové hrají zásadní roli při ochraně dítěte, u kterého 
existuje podezření, že mohlo utrpět vážnou újmu na zdraví. 

Pro většinu dětí jsou rodiče, prarodiče, rodina a  přátelé 
ochránci jejich bezpečí. Pro některé děti však mohou tyto 
či jiné osoby být původci týrání či zanedbávání. Děje se tak 
z mnoha důvodů, jejichž výčet je mimo rozsah tohoto doku-
mentu. Na druhou stranu se mnoho dětí zraní při nehodách 
během obvyklých činností. Obě tyto skupiny dětí vyžadují 
pečlivé vyšetření, které ve většině případů zahrnuje též využití 
zobrazovacích metod. 

Vyšetření zraněného dítěte je zatěžující pro všechny zú-
častněné, zejména pokud dítě utrpělo vícečetná poranění 
nebo pokud existuje podezření, že zranění vznikla týráním. 

Pečlivé vyšetření dětí, u  kterých existuje podezření 
na syndrom týraného dítěte (non-accidental injury – NAI), 
je klíčové pro zajištění jejich bezpečí. Je však nutné mít 
na paměti, že v řadě případů se prvotní podezření nepotvr-
dí. Je proto zásadní zachovávat během vyšetřování citlivý 
přístup k dítěti i jeho rodině.

Jedním z opakovaných zjištění vyplývajících z vyšetřování 
dětských úmrtí je nedostatečná komunikace mezi odborníky 
v rámci jednotlivých institucí, které mají péči o dítě na sta-
rosti, i mezi institucemi navzájem. Pediatři a radiologové by 
proto měli zlepšit svou mezioborovou spolupráci a také spo-
lupráci s ostatními odborníky a příslušnými úřady.

Je nezbytné, aby příslušní odborníci na  ochranu dítěte po-
skytovali poradenství a podporu zdravotnickým pracovníkům. 
Zásadní je také pravidelné vzdělávání pediatrů a radiologů od-
povídající úrovni jejich zapojení do problematiky ochrany dítěte.

Má-li být u  poraněného dítěte diagnostikován syndrom 
týraného dítěte, hrají zobrazovací metody často klíčovou roli. 
Aby byl zajištěn a dodržen vysoký standard péče, měl by vol-
bu vyšetřovacích postupů řídit zkušený odborník. V radiolo-
gii a pediatrii je to nejčastěji atestovaný lékař. 

1 ÚLOHA ODBORNÝCH SPOLEČNOSTÍ
1.1 Radiologické vyšetření zraněného dítěte je zásadním prv-

kem jeho ochrany. Je důležité vytvořit komplexní síť pra-
cující s medicínou založenou na důkazech. Její úlohou je 
podpora radiologů při ochraně dítěte, jejich vzdělávání 
a získávání praktických dovedností v této oblasti. Tako-
vý systém rovněž stimuluje zapojení dalších odborníků, 
a podporuje tak poskytování nejlepší možné péče.

1.2 Standardizace vyšetřovacích postupů založených na dů-
kazech by měla zdravotnickým a dalším odborníkům po-
skytnout pocit větší jistoty.

1.3 Kdykoli je to možné, jsou doporučení v  tomto doku-
mentu založena na důkazech. V případě, že důkazy za-
tím neexistují, reflektují doporučení široce uznávaný od-
borný názor. V případě, že v dané problematice existují 
nejasnosti, je toto v textu uvedeno.

1.4 Toto doporučení celým svým obsahem podtrhuje zásadní 
důležitost role, kterou v péči o dítě a v jeho ochraně hraje 
klinický lékař (1).

1.5 Toto doporučení zahrnuje popis radiologických vyšetře-
ní, uvádí, v jakém časovém sledu vyšetření provádět, jaké 

náležitosti by měl mít radiologický popis a zmiňuje také 
vhodné načasování a indikaci k doplňkovým vyšetřením.

1.6 Tento dokument vysvětluje úlohu rentgenového kostního 
protokolu i dalších komplexnějších vyšetření.

1.7 Mnohá vyšetření, která umožňují diagnostikovat syn-
drom týraného dítěte, využívají ionizující záření. Tato 
vyšetření odhalí traumatické změny a  pomohou identi-
fikovat děti, kterým hrozí další poranění nebo dokonce 
úmrtí.

1.8 Součástí tohoto doporučení je rozbor rizik a přínosů vy-
stavení dětí radiačnímu záření. Vychází se přitom z do-
ložených dávek záření během těchto vyšetření a  z  dat 
britské Health Protection Agency – Radiation Protection 
Division.

2 ROZSAH PROBLÉMU
2.1 Podle současných výzkumů je syndrom týraného dítěte 

u dětí běžným důvodem vzniku poranění (2). Podle údajů 
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR bylo v roce 2015 
zjištěno 686 případů fyzického týrání, 745 případů sexuál- 
ního zneužívání a 6862 případů zanedbávání. V souvis-
losti s  tímto zacházením bylo hospitalizováno 187 dětí. 
Šest dětí na následky tohoto zacházení zemřelo (3).

2.2 Až 55 % dětí, které zemřely následkem týrání, navštívi-
lo v posledním měsíci svého života zdravotnické zaří-
zení (4).

2.3 Pokud se syndrom týraného dítěte nebere při stanovování 
diagnózy v úvahu, nemusí být odhalen, a dítě je tak vysta-
veno riziku opakovaného násilí a úmrtí (5–7).

2.4 V  závislosti na  věku a  typu vyšetřované podskupiny je 
u  6–55 % fyzicky týraných dětí násilí natolik těžké, že 
vede k vzniku zlomeniny (8).

2.5 U dětí, které se dosud samy aktivně nepohybují, je ri-
ziko náhodného poranění nízké. Čím je zraněné dítě 
mladší, tím vyšší je riziko, že zlomenina vznikla v důsled-
ku násilí (9).

2.6 Z  klinických studií vyplývá, že u  handikapovaných dětí 
existuje vyšší riziko, že budou týrány (10). U této skupiny 
dětí je tedy obzvláště důležité pomýšlet na tuto možnost.

2.7 Závažná poranění zahrnují poranění hrudníku, dutiny 
břišní a mozku.

2.8 Trauma hlavy s poraněním mozku představuje obzvláště 
závažný stav. Dvacet procent dětí na jeho následky zemře. 
Z přeživších trpí 34 % těžkým a 25 % mírným postižením 
(5–7).

2.9 Největší riziko závažného poškození mozku následkem 
týrání mají kojenci a  batolata. Epidemiologické studie 
udávají roční incidenci 36/100 000 dětí do  6 měsíců,  
14–24/100 000 dětí do 1 roku a 0,3–3,8/100 000 dětí do 2 
let věku (5, 11, 12).

3  JAK POSTUPOVAT PŘI PODEZŘENÍ 
NA SYNDROM TÝRANÉHO DÍTĚTE

3.1 Ochrana dítěte se řídí platnou legislativou, která vyžaduje 
spolupráci jednotlivých institucí a určuje jejich povinno-
sti (13).
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3.2 V případě, že klinický lékař indikuje radiologické vyšet-
ření a  má podezření na  syndrom týraného dítěte, musí 
o tom radiologa informovat. Pokud je toto podezření sdě-
leno telefonicky, je nutné o něm provést zápis do zdravot-
nické dokumentace.

3.3 Podezření, že zranění dítěte vzniklo následkem týrání, 
musí být jednoznačně uvedeno na žádance k radiologic-
kému vyšetření. Mezi informace, které musejí být na žá-
dance uvedeny, patří: podrobný popis klinického stavu, 
důvod návštěvy zdravotnického zařízení a  důležité údaje 
z osobní, farmakologické, rodinné a sociální anamnézy.

3.4 Vývoj informačních systémů pro archivaci a přenos ob-
razové dokumentace (PACS) a radiologického informač-
ního systému (RIS) výrazně pokročil. Původní žádanky 
k  radiologickému vyšetření je však nutné uchovat pro 
možnou budoucí kontrolu (formou archivace papírové 
žádanky nebo jejího digitálního skenu v RIS).

3.5 Dodržení těchto podmínek umožní radiologovi porozu-
mět tomu, jak vůči pacientovi a  jeho rodině postupovat 
během vyšetření na radiologickém pracovišti a také po-
soudit, v jakém rozsahu je třeba vyšetření provést.

3.6 Také radiologický asistent musí být dobře informován 
o klinické situaci. Jedině tak lze zajistit, aby k dětskému pa-
cientovi a jeho rodině přistupoval co nejúčelněji a provedl 
vyšetření odpovídající vysokým technickým nárokům.

3.7 Jakmile radiolog zhodnotí provedené vyšetření a dospěje 
k závěru, sdělí v co nejbližší době nález ústně indikující-
mu lékaři. Ústní sdělení je následně doplněno písemným 
nálezem, který je součástí pacientovy zdravotnické doku-
mentace.

3.8 Radiologický popis je součástí dokumentace, která je pře-
dána orgánu sociálně-právní ochrany dítěte nebo policii.

3.9 Kliničtí lékaři jsou povinni podezření z týrání neodklad-
ně ohlásit orgánu sociálně-právní ochrany dětí, zpravidla 
do 24 hodin.

3.10 Radiolog je povinen neodkladně oznámit patologický 
nález indikujícímu lékaři (8, 9, 14, 15).

3.11 Pokud má radiolog důvodné podezření na syndrom tý-
raného dítěte a obavu o další bezpečí dítěte i přesto, že 
klinický lékař situaci vyhodnotí jinak, má i nadále vůči 
tomuto dítěti povinnost ochrany. V  takovém případě je 
nutné případ konzultovat s vedoucím lékařem radiologic-
kého a pediatrického oddělení.

3.12 Některé děti jsou do  zdravotnického zařízení přijaty 
v  kritickém stavu. V  takovém případě je úlohou lékařů 
provést příslušné vyšetření a zahájit léčbu. Součástí těch-
to vyšetření mohou být všechny radiologické modality. 
Provedení kostního protokolu je možné odložit na dobu 
po stabilizaci pacientova stavu.

4  KOMUNIKACE A INFORMOVANÝ 
SOUHLAS

4.1 Pro adekvátní vyšetření dětského pacienta je zapotřebí 
správná komunikace. Klíčovou roli hraje dobrá týmová 
spolupráce.

4.2 Zásadní úlohu ve vzájemné komunikaci hraje dobrá spo-
lupráce mezi oddělením pediatrie a radiologie i v rámci 
oddělení samotných.

4.3 Pediatr by měl rodiči/zástupci dítěte objasnit diagnos-
tickou rozvahu, popsat plánovaná radiologická vyšetření 
a vysvětlit, proč jsou indikována, jaký je jejich očekávaný 
přínos a jaká jsou možná rizika.

4.4 Kostní protokol by neměl být prováděn bez vědomí ošet-
řujícího lékaře a zákonného zástupce dětského pacienta.

4.5 Indikující lékař musí poskytnout radiologovi a  radio-
logickému asistentovi dostatečně podrobné údaje, aby 
mohli zhodnotit přínos vyšetření vyžadující použití ioni-
zujícího záření. Většinou se jedná o  informace předané 
ústně i písemně.

5  INDIKACE K ZOBRAZOVACÍM 
METODÁM

5.1 Existuje řada klinických ukazatelů, které mohou vést 
k  podezření, že dítě trpí syndromem týraného dítěte, 
a vyžádají si radiologické vyšetření. Mezi tyto ukazatele 
patří anamnestické údaje, nálezy při fyzikálním vyšetření 
či sociální situace v rodině (17–22).

5.2 Pokud je při zobrazení dítěte z  jakékoliv indikace 
zjištěna zlomenina, která neodpovídá anamnéze, je 
povinností popisujícího radiologa tuto skutečnost 
neodkladně ohlásit indikujícímu lékaři a  rozhodnout 
o nutnosti dalších vyšetření. Příkladem je nález zlome-
niny žeber na snímku hrudníku zhotoveném pro pode-
zření na pneumonii.

5.3 V tomto dokumentu není možné vyjmenovat všechny kli-
nické projevy syndromu týraného dítěte a ani to není jeho 
cílem. Je však důležité, aby byl radiolog obeznámen s kli-
nickými příznaky syndromu týraného dítěte, které mohou 
vést k indikacím zobrazovacích metod. Tato skutečnost by 
se měla odrazit v systému vzdělávání radiologů i pediatrů.

6 KOSTNÍ PROTOKOL
6.1 Kostní protokol je standardním radiologickým vyšetře-

ním dětí, u  kterých je syndrom týraného dítěte jednou 
z diferenciálních diagnóz.

6.2 U dětí do 2 let, u kterých existuje podezření na syndrom 
týraného dítěte, by měl být vždy proveden kompletní 
kostní protokol.

6.3 Pokud se lékař rozhodne, že kostní protokol v  takovém 
případě nebude proveden, musí toto rozhodnutí řádně 
zdůvodnit v pacientově dokumentaci.

6.4 U dětí starších 2 let se klinický lékař při indikování zob-
razovacích metod řídí fyzikálním vyšetřením a  sociální 
anamnézou.

6.5 Kostní protokol představuje standardizovanou sérii 
rentgenových snímků celého skeletu.

6.6 Cílem provedení kostního protokolu je odhalit klinicky 
asymptomatická poranění, získat další informace o  kli-
nicky suspektním poranění a  pomoci při odhadu časo-
vého vzniku traumatu. Zásadní roli hraje také v  rámci 
diferenciální diagnostiky, kde může odhalit onemocnění 
skeletu s predispozicí k vyšší incidenci zlomenin či další 
onemocnění s  obrazem podobným syndromu týraného 
dítěte (23–25).
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6.7 Kostní protokol u dětí do 2 let se syndromem týraného 
dítěte je velmi senzitivním vyšetřením pro průkaz zlome-
nin. Rozhodnutí o využití této metody u dětí starších 2 let 
je vždy nutné posuzovat individuálně (26).

6.8 Kostní protokol indikuje v návaznosti na klinické vyšet-
ření po dohodě s radiologem pediatr se specializovanou 
způsobilostí v oboru.

6.9 Kostní protokol představuje první radiologické vyšetření při 
podezření na syndrom týraného dítěte. Výjimku tvoří akut-
ní stavy vyžadující cílené vyšetření a stavy s poraněním cen-
trální nervové soustavy (CNS). V těchto případech je první 
zobrazovací metodou výpočetní tomografie (CT) hlavy.

6.10 Při provedení kostního protokolu je kladen vysoký důraz 
na  technickou kvalitu zhotovených rentgenových sním-
ků. Toto zobrazení nejen že poskytne informace ovlivňu-
jící další péči o pacienta, ale může sehrát i klíčovou roli 
v diagnostice syndromu týraného dítěte (14, 27, 28).

6.11 Důkazy získané provedením kostního protokolu jsou 
prezentovány na  mezioborových setkáních (vizitách). 
Mohou se také stát součástí soudního procesu.

7  DOPORUČENÉ POSTUPY 
PŘI PROVEDENÍ KOSTNÍHO 
PROTOKOLU 

7.1 Základní podmínky provedení kostního protokolu
7.1.1 Vzhledem k požadavku na vysokou kvalitu snímků při 

provedení kostního protokolu jsou na radiologické od-
dělení kladeny vysoké technické nároky. 

7.1.2 Radiologický asistent snímkující kostní protokol by 
měl být vyškolen v technikách pediatrické radiologie.

7.1.3 Na všech odděleních, kde jsou zobrazováni dětští pa-
cienti, musí být zajištěno adekvátní proškolení radiolo-
gických asistentů (29).

7.1.4 Snímkování kostního protokolu by měli společně pro-
vádět dva radiologičtí asistenti.

7.1.5 Dále musí být při vyšetření přítomen další zdravotník 
odpovídající za bezpečí pacienta na radiologickém od-
dělení. Obvykle je touto osobou zdravotní sestra či jiný 
zdravotník z pediatrického oddělení.

7.1.6 Kvalita všech snímků kostního protokolu by měla být 
zhodnocena zkušeným radiologem dříve, než pa-
cient opustí radiologické oddělení.

7.1.7 Je-li to možné, je vhodné, aby radiolog, který na kvalitu 
snímků dohlížel a potvrdil jejich úplnost, zároveň pro 
tyto snímky vyhotovil popis.

7.1.8 Kostní protokol by měl být prováděn během běžné 
pracovní doby, kdy je přítomna většina personálu ra-
diologického oddělení.

7.1.9 Pacient se však může dostavit během večerních hodin 
či v průběhu víkendu. V těchto případech by měl být 
kostní protokol proveden v  rámci možností během 
běžné pracovní doby, ideálně do 24 hodin od příjmu.

7.1.10 Při podezření na trauma CNS by kostní protokol neměl 
způsobit odklad provedení CT hlavy. Při klinickém po-
dezření na poranění skeletu je však nutné akutně zho-
tovit cílené snímky.

7.1.11 Ve výjimečných případech, jako je nestabilní klinický 
stav pacienta, je možné provedení kostního protokolu 

odložit. Také v  případě, kdy pacient zůstává hospitali-
zovaný na  lůžkovém oddělení a  neexistuje podezření 
na ohrožení sourozenců žijících ve společné domácnosti, 
může být kostní protokol odložen až na dobu 72 hodin.

7.1.12 Je zřejmé, že bude pro mnohá zdravotnická zařízení 
obtížné splnit tyto podmínky z  důvodu nedostatku 
kvalifikovaného personálu. Radiologická oddělení by 
se však měla pokusit tyto překážky překonat, protože 
dodržování těchto podmínek má zásadní vliv na kvali-
tu provedených vyšetření a tím i na další život vyšetřo-
vaného dítěte.

7.1.13 Přestože optimální podmínky pro zobrazení skeletu lze 
vytvořit zpravidla jen během běžné pracovní doby, je na-
časování tohoto vyšetření důležité z několika důvodů:
a)  Výsledky vyšetření ovlivňují nejen další klinický 

postup, ale i chod celé rodiny. Například v závislos-
ti na  klinickém vyšetření může být pacient s  nor-
málním nálezem na  kostním protokolu propuštěn 
domů, zatímco patologický nález zabrání návratu 
dítěte do potenciálně nebezpečného prostředí.

b)  Včasné odhalení nálezů podporujících diagnózu 
syndromu týraného dítěte může podnítit meziobo-
rové setkání odborníků na ochranu dítěte. 

c)  Pokud se případ dostane k soudu, mohl by jakýkoliv 
odklad vyšetření vést k nařčení, že odhalená traumata 
vznikla až během pobytu ve zdravotnickém zařízení.

7.2 Přístup k pacientovi
7.2.1 Oddělení radiologie ve spolupráci s indikujícím oddě-

lením domluví nejvhodnější čas pro provedení zobra-
zení skeletu.

7.2.2 Pokud je indikována analgezie, měla by být podána ješ-
tě před zahájením radiologického vyšetření.

7.2.3 Identita pacienta musí být potvrzena kontrolou identi-
fikačního náramku nebo doprovázejícím personálem.

7.2.4 Identitu pacienta musí potvrdit dva radiologičtí asistenti.
7.2.5 Aby vyšetření proběhlo co nejklidněji, je vhodné umož-

nit přítomnost doprovázející osoby (rodiče, pečovatele), 
pokud jim nebyl soudně zakázán styk s dítětem. To platí 
nejen pro vyšetření skeletu, ale i pro další radiologická 
vyšetření. Pokud však existuje obava o  bezpečí dítěte 
nebo o  kvalitu vyšetření, může být vhodnější, dopro-
vodí-li pacienta zaměstnanec pediatrického oddělení. 
Vzácně je nutné požádat o asistenci bezpečnostní složky.

7.2.6 Po dokončení vyšetření se pacient vrací na klinické od-
dělení.

7.2.7 Není vhodné, aby pacient, rodiče, pečovatelé či sociální 
pracovníci čekali na radiologický popis na radiologic-
kém oddělení.

7.3 Technické požadavky na rentgenové snímky
7.3.1 Provedení kostního protokolu musí odpovídat náro-

kům na vysoce kvalitní rentgenový snímek. To zahrnuje 
volbu správných technických parametrů, expozičních 
faktorů odpovídajících věku a váze dítěte, polohování 
a použití vhodných metod imobilizace.

7.3.2 Součástí všech snímků je správně uvedené jméno pa-
cienta, stranové označení, datum a čas vyšetření. Tyto 
parametry jsou součástí snímku a nesmí být doplněny 
až dodatečně. Je-li čas a datum automatickou součástí 
snímku, je důležité se ujistit, že jsou správně nastaveny.
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7.3.3 Dokumentace musí zahrnovat jména radiologických 
asistentů, kteří vyšetření provedli.

7.3.4 V závislosti na dalším klinickém vyšetření nebo zhod-
nocení snímků může být indikováno doplnění dalších 
projekcí.

7.3.5 Radiolog, který odpovídá za úplnost a správnost zobra-
zení skeletu, je též odpovědný za doplnění dalších pro-
jekcí, ať již v průběhu tohoto vyšetření, nebo v časovém 
odstupu, a  za  adekvátnost jejich indikace vzhledem 
k vystavení pacienta ionizujícímu záření. 

7.3.6 Vzhledem k potřebě vysoké technické kvality snímků 
je každá anatomická oblast zobrazena na individuál-
ním snímku.

7.3.7 Na  snímcích musí být možné hodnotit jak skelet, tak 
i měkké tkáně. 

7.3.8 Snímky, které jsou součástí rutinního vyšetření kostní-
ho protokolu u všech pacientů, jsou popsány v  tabul-
ce 1 (8, 14, 15, 30–35).

7.3.9 Babygram (zobrazení celého pacienta na  jednom 
snímku) se v žádném případě neprovádí.

7.3.10 Součástí kostního protokolu jsou obě šikmé projekce 
hrudníku. Šikmé projekce zvyšují senzitivitu a  speci-
ficitu pro zobrazení zlomenin žeber, čímž zvyšují dia-
gnostickou přesnost přibližně o 9 % (36).

7.3.11 Kdykoliv je to možné, jsou končetiny snímkovány v ex-
tenzi. Každá končetina je zobrazena minimálně v pře-
dozadní/zadopřední projekci.

7.3.12 Ruce a  nohy jsou snímkovány na  jednotlivé snímky, 
tedy odděleně od ostatních částí končetin.

7.3.13 Standardním vyšetřením lebky jsou dvě projekce, v pří-
padě potřeby může být doplněna Townova projekce.

7.3.14 Pokud je na snímku část skeletu překryta strukturami 
na  povrchu pacienta (oblečení, identifikační náramek 
apod.), je nutné příslušné snímky zopakovat po odstra-
nění těchto předmětů. 

7.3.15 Při klinickém podezření na  trauma (např. otok měk-
kých tkání, bolestivost), jsou zhotoveny dvě na  sebe 
kolmé projekce příslušné oblasti tak, jak je běžné při 
jakémkoliv vyšetření traumatu. 

7.3.16 U  malých dětí se zlomeninami femoru je zobrazena 
celá dolní končetina ještě před naložením trakce. Vzác-
něji, pokud to situace neumožňuje, lze tyto snímky do-
plnit po sejmutí trakce. 

7.4 Doplňkové projekce
 AP a  bočné cílené projekce tangenciálně zobrazující 

metafýzy distálního předloktí, loketních, kolenních 
a především hlezenních kloubů mohou být velmi uži-
tečné, zvláště nejsou-li tyto oblasti dobře přehledné 
na zhotovených snímcích končetin. Tyto projekce mo-
hou detailněji zobrazit metafyzární poranění a mohou 
též pomoci potvrdit normální nález.

 V  případě podezření na  abnormální nález je vhodné 
doplnit:

	 •		boční	 projekci	 při	 podezření	 na  zlomeninu	 diafýzy	
dlouhé kosti

	 •		AP	a boční	cílené	projekce	distálního	předloktí,	loket-
ního, kolenního či hlezenního kloubu při podezření 
na zlomeninu v těchto lokalizacích

8 DALŠÍ/DOPLŇKOVÉ METODY 
PŘI PODEZŘENÍ NA SYNDROM 
TÝRANÉHO DÍTĚTE

8.1 U většiny dětí s podezřením na syndrom týraného dítěte 
je zhotoven standardní kostní protokol. Existují však do-
plňková vyšetření, která mohou k diagnóze přispět.

8.2 Radiolog ve spolupráci s klinickými lékaři může doporu-
čit další zobrazovací metody, které by přispěly k diagnos-
tice. Je přitom odpovědný za adekvátnost jejich indikace 
vzhledem k vystavení pacienta ionizujícímu záření.

8.3 Nejvhodnější metoda k  odhalení traumatu je zvolena 
v  souladu s  další péčí o  pacienta s  ohledem na  její do-
stupnosti, klinický obraz pacienta a nálezy na původních 
snímcích kostního protokolu.

8.4 Další zobrazení je vyžadováno v těchto případech:
a) nejednoznačný nález na snímcích kostního protokolu
b)  kostní protokol je bez patologických změn, ale přetrvá-

vá silné klinické podezření na syndrom týraného dítěte

9 KONTROLNÍ RENTGENOVÉ SNÍMKY
9.1 Kontrolní rentgenové snímky mohou být v případě pode-

zření na syndrom týraného dítěte velmi přínosné. Mohou 
poskytnout důkazy svědčící pro tuto diagnózu nebo ji na-
opak vyvrátit (37–39).

9.2 Je prokázáno, že kontrolní rentgenové snímky zvyšují zá-
chyt zlomenin žeber a metafýz až o 27 % (v těchto studiích 
však nebyly šikmé snímky hrudníku součástí původního 
kostního protokolu) (37–39).

9.3 Pokud trvá podezření na syndrom týraného dítěte, může 
zopakování kostního protokolu odhalit zlomeniny, které 
nebyly na  původním zobrazení patrné. Opakuje se celý 
kostní protokol s výjimkou snímků lebky.

Tab. 1. Standardní kostní protokol při podezření na  syndrom týraného 
dítěte
Table 1. The standard child protection skeletal survey for non-accidental 
injury

Lebka
•  předozadní (AP), boční. Townova projekce (pokud klinicky indikována)
Hrudník
•  AP včetně klíčních kostí
•  obě šikmé projekce pro zobrazení žeber (levá a pravá šikmá projekce)
Břicho
•  AP břicha včetně pánve a kyčelních kloubů
Páteř
•  boční projekce: může vyžadovat jednotlivé projekce na krční, hrudní 

a bederní páteř
•  není-li v AP projekci hrudníku a břicha zobrazena celá páteř v AP 

projekci, je nutné doplnit snímky chybějících oblastí
•  AP snímky krční páteře jsou v této věkové kategorii jen zřídka dia-

gnostické a provádí se pouze z indikace radiologa
Končetiny
•  AP obou humerů
•  AP obou předloktí
•  AP obou femorů
•  AP obou bérců
•  PA obou rukou
•  dorzoplantární obou nohou
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9.4 V případě, kdy nebylo možné jednoznačně vyloučit zlo-
meninu na  původních snímcích kostního protokolu, 
umožní známky hojení na  kontrolním snímku její pří-
tomnost potvrdit. Tento postup je zcela běžný u vyšetření 
všech traumatických změn u dětí, podpůrná data, která 
by se zabývala jeho výtěžností specificky při syndromu 
týraného dítěte, zatím chybí.

9.5 Načasování cílených kontrolních snímků je pro odha-
lení dalších zlomenin a  časového odhadu jejich vzni-
ku zásadní. Doporučuje se kontrolní snímky provádět 
v odstupu 11–14 dní po původním kostním protokolu. 
V tomto intervalu lze očekávat optimální zobrazení zná-
mek hojení.

9.6 Při opakování celého kostního protokolu se doporučuje 
časový interval 14 dní od původního zobrazení.

9.7 Možné nevýhody opakovaného provedení kostního pro-
tokolu:
a)  V některých případech průtahy ve stanovení diagnózy.
b)  Neadekvátní pomoc dítěti a  jeho rodině v  důsledku 

průtahů.
c)  Obtíže stanovit, kdo má mít v období tohoto intervalu 

dítě v péči.
d)  Pacient se ke kontrolním snímkům nedostaví. Odděle-

ní radiologie musí mít pro tento účel zavedený postup, 
který umožní tuto skutečnost odhalit a informovat o ní 
odpovídajícího klinického lékaře.

10 SCINTIGRAFIE SKELETU
10.1 Úloha scintigrafie při podezření na syndrom týrané-

ho dítěte
10.1.1 Rentgenové snímky a scintigrafie se vzájemně dopl-

ňují. Při provedení obou vyšetření současně může být 
prokázáno větší množství změn na skeletu než při pro-
vedení pouze jedné z těchto modalit (40–45).

10.1.2 Příkladem využití scintigrafie může být situace, kdy 
není kontrolní kostní protokol vhodnou metodou, 
ať už ze strachu o bezpečí dítěte či pro vážnou oba-
vu, že se rodiče/pečovatelé s dítětem ke kontrole ne-
dostaví.

10.1.3 Scintigrafie skeletu je senzitivní pro záchyt zlomenin. 
Vzhledem k tomu, že scintigrafický nález může být po-
zitivní již během 7 hodin od  vzniku traumatu, může 
v  některých případech scintigrafie odhalit poranění 
skeletu, které nebylo na iniciálních snímcích kostního 
protokolu diferencovatelné (45).

10.1.4 Prosté snímky kostního prokotolu jsou naopak přes-
nější v diagnostice metafyzárních zlomenin a zlomenin 
lebky. Pokud byly provedeny snímky hrudníku v  šik-
mých projekcích, nepřináší většinou scintigrafie žád-
nou novou informaci.

10.1.5 Jakýkoliv pozitivní scintigrafický nález musí být 
vzhledem k  omezené specificitě této metody potvr-
zen na rentgenových snímcích, neboť podobný scin-
tigrafický obraz jako trauma může mít též zánět či ma-
lignita. Navíc scintigrafie samotná nemůže poskytnout 
informaci o stáří fraktury.

10.1.6 V případě negativního rentgenového a scintigrafického 
nálezu je opakování kostního protokolu indikováno jen 
za velmi výjimečných okolností.

10.2 Provedení scintigrafie skeletu
10.2.1 Existuje široké spektrum kritérií a pravidel, která jsou 

zásadní pro správně provedenou scintigrafii skeletu.
10.2.2 Pokud oddělení nemá dostatečné zkušenosti se scinti-

grafií skeletu u dětí a pravidelně toto vyšetření nepro-
vádí, neměla by scintigrafie být součástí vyšetřovacího 
postupu při podezření na syndrom týraného dítěte.

10.2.3 Provedení scintigrafie by se mělo řídit zákonnými stan-
dardy a doporučeními vydanými odbornou společností 
Paediatric Committee of the European Association of 
Nuclear Medicine (PCEANM) (46).

11 ULTRAZVUK
11.1 Jsou popsány případy, kdy bylo sonograficky deteko-

váno subperiostální krvácení u fraktur žeber nezobra-
zených na snímcích a u fraktur žeber bez dosavadních 
rentgenových známek hojení (47–49).

11.2 Nicméně ultrazvukové vyšetření nemůže být doporu-
čeno jako modalita první volby při vyšetřování poraně-
ní skeletu.

12 MAGNETICKÁ REZONANCE 
A VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE 
SKELETU A MĚKKÝCH TKÁNÍ

12.1 Stejně jako v případě ultrazvuku nebyla prozatím role 
magnetické rezonance (MR) při zobrazování skeletu 
v rámci podezření na syndrom týraného dítěte přesně 
stanovena (48).

12.2 MR má zásadní roli jako doplněk k výpočetní tomografii 
(CT) vyšetření při podezření na poranění mozku (viz ka-
pitola 14).

12.3 CT má při posuzování skeletu stejnou úlohu jako při 
zobrazování traumatického poranění skeletu z  ostat-
ních příčin. Slouží k  přesnějšímu stanovení rozsahu 
a  závažnosti komplexních fraktur, případně fraktur, 
které nelze spolehlivě hodnotit z prostého rentgenové-
ho snímku. To se týká zejména fraktur obratlů, pánve 
a fraktur zasahujících intraartikulárně.

12.4 CT a MR mají hlavní roli při posouzení poranění měk-
kých tkání, ať už současně s  poraněním skeletu nebo 
izolovaně.

13 PORANĚNÍ BŘICHA A HRUDNÍKU
13.1 Kromě poranění kostí může týrané dítě utrpět též další 

zranění, včetně poranění hrudníku a břicha.
13.2 Prvořadým úkolem klinického lékaře je diagnostika 

a léčba klinicky přítomného poranění.
13.3 Postup vyšetřování poranění hrudníku a  břicha při 

podezření na  syndrom týraného dítěte by se neměl 
lišit od vyšetřování těchto poranění z jiných příčin.

13.4 CT vyšetření s  podáním kontrastní látky je metodou 
volby při podezření na  poranění hrudníku či břicha 
(50–54). Je-li indikováno, mělo by být CT hlavy prove-
deno nativně před CT vyšetřením hrudníku a břicha.
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13.5 V některých případech může být CT vyšetření doplně-
no ultrazvukových vyšetřením břicha (49).

14 ZOBRAZOVÁNÍ PORANĚNÍ 
HLAVY A JINÝCH TRAUMAT 
S NEUROLOGICKOU 
SYMPTOMATOLOGIÍ

14.1 Úloha MR a CT
14.1.1 Vyšetřování při podezření na poranění hlavy v časném 

dětském věku prošlo během posledních desetiletí vý-
razným vývojem.

14.1.2 CT se stalo vedoucí modalitou v akutní neuroradiologii 
a rozvoj multidetektorových CT přístrojů dále prohlou-
bil význam a efektivitu této modality.

14.1.3 CT vyšetření je vysoce senzitivní a specifické v detekci 
akutního intrakraniálního krvácení (55–57) i  v  posu-
zování sekundárních hypodenzit v  parenchymu, které 
vznikají např. při edému mozku, ischemii a infarktu (58).

14.1.4 Akutní poranění parenchymu citlivěji zobrazí MR (59, 
60). Mimoto umožňuje MR přesnější záchyt a sledová-
ní vývoje subakutního a chronického intrakraniálního 
krvácení (61, 62).

14.1.5 Kombinace CT a MR umožňuje přesnější detekci, lo-
kalizaci a popis intrakraniálního poranění i  sledování 
typického vývoje sekundárních změn mozkové tkáně.

14.1.6 Pořadí modalit se odvíjí od  klinických příznaků, kli-
nického stavu dítěte, současné přítomnosti jiného život 
ohrožujícího poranění a dostupnosti dané metody.

14.2 Indikace k zobrazení CNS
14.2.1 Kromě jasných případů s  klinickými známka-

mi poranění CNS existují u  dětí stavy se zvýše-
ným rizikem poranění CNS. Zobrazení CNS by tak 
mělo být provedeno také v  následujících situacích: 
a)  U  každého dítěte se známkami fyzického týrání, 

které má současně neurologickou symptomatolo-
gii nebo hemoragickou retinopatii.

b)  U  každého dítěte mladšího 1 roku se známkami 
fyzického týrání (12, 63–66).

14.2.2 Odůvodnění provedení či neprovedení vyšetření musí 
být zaneseno do zdravotnické dokumentace.

14.3 CT vyšetření
14.3.1 CT přístroje jsou dnes široce dostupné a  umožňují 

rychlé a efektivní vyšetření první linie u dětí. Nezříd-
ka jsou děti se syndromem týraného dítěte hemodyna-
micky nestabilní, což brání tomu, aby byla jako metoda 
první volby zvolena MR.

14.3.2 CT má nezastupitelnou úlohu při detekci akutního in-
trakraniálního krvácení. Může spolehlivě diagnostiko-
vat následky poranění hlavy, která mohou vyžadovat 
urgentní chirurgickou péči, např. expanzivně se chova-
jící subdurální hematom či rozsáhlou kontuzi.

14.3.3 Nicméně CT není tak senzitivní jako MR v případě 
drobných abnormalit parenchymu ani při hodnoce-
ní přesného rozsahu intraaxiálního a extraaxiálního 
krvácení a sekundárních ischemických změn, které se 
mohou při traumatu hlavy rozvinout.

14.4 MR
14.4.1 MR je obvykle méně spolehlivá pro diagnostiku su-

perakutního intrakraniálního krvácení, ale důležitost 
metody roste v případech subakutních hemoragií, tedy 
v období 3. až 5. dne po traumatu (67).

14.4.2 Sekvence vhodné pro detekci akutního krvácení (např. 
T2* gradientní echo) zvyšují senzitivitu MR při detekci 
a hodnocení akutního poranění.

14.4.3 Plný rozsah subdurálního krvácení je nejlépe zhodnocen 
pomocí MR. Navíc může MR identifikovat i velmi drobné 
subdurální hematomy při kalvě či v zadní jámě lební.

14.4.4 Vývoj ischemického poranění mozku je efektivněji 
a přesněji posouzen při použití difuzně vážené sekven-
ce (diffusion-weighted imaging – DWI), která má vyšší 
senzitivitu pro ischemické změny mozku než konvenč-
ní MR sekvence (59, 60).

14.4.5 Nejvhodnější doba k posouzení sekundárního poškození 
mozku je 7–10 dní po akutním poranění. Postischemické 
změny parenchymu se mohou v této době ještě zvýraznit. 
Zároveň může v tomto období dojít ke vzniku hemoragické 
laminární kortikální nekrózy. Současně zobrazení v tomto 
stadiu umožní zhodnocení případné expanzivně se chova-
jící hemoragie či časný rozvoj hydrocefalu.

14.4.6 Také pozdní následky poranění mozku jsou nejlépe 
zhodnoceny pomocí MR. Následky zahrnují:
a) expandující chronické subdurální hematomy
b) hydrocefalus
c)  leptomeningeální cysty, které mohou provázet pora-

nění mozkové tkáně, defekt dury či herniaci mozku
14.4.7 Při fyzickém týrání byla popsána také poranění míchy 

(krční či torakolumbální). Nicméně prozatím nejsou 
dostatečné důkazy k  oprávnění rutinního zobrazo-
vání míchy při syndromu týraného dítěte. Zobrazení 
míchy by však mělo být provedeno v případě, kdy jsou 
prokázány jasné klinické známky poranění.

15 PLÁNOVÁNÍ ZOBRAZOVÁNÍ CNS
15.1 Akutní symptomatologie
15.1.1 Přesné načasování jednotlivých vyšetření je ovlivněno 

nejen klinickým nálezem a  potřebou, ale také speci-
fickými okolnostmi každého případu. Plán vyšetření 
popsaný níže je snahou o optimalizaci diagnostických 
a forenzních dat a slouží jen jako vodítko (68, 70).

15.1.2 První den
a)  Jakmile je stav dítěte po  příjmu stabilizován, musí 

být provedeno CT hlavy. Pokud je nález normální 
a ani později se nerozvinou žádné neurologické pří-
znaky, není další zobrazování CNS indikováno.

b)  Terapeutické odsátí subdurálního hematomu může 
být nutné a může přinést cenné forenzní informace 
(umožní zhodnotit typ odsáté tekutiny a její vzhled, 
což může pomoci při odhadu stáří hematomu). S vý-
jimkou výjimečných stavů by měl být tento neuro-
chirurgický výkon proveden až po CT vyšetření.

15.1.3 Třetí až pátý den
a)  V případě patologického nálezu na prvotním CT by 

mělo být provedeno MR hlavy. Také pokud bylo pr-
votní CT normální, ale došlo k  rozvoji neurologic-
kých příznaků, mělo by být MR hlavy doplněno.



strana 86

Ces Radiol 2017;  71(1): 79–90

b)  Pokud není ve zdravotnickém zařízení MR dostupné, 
měla by být zvážena možnost překladu dítěte na jiné 
pracoviště k provedení MR a dalšímu postupu.

c)  Pokud je nález na prvotním CT a/nebo MR negativní 
a neurologické příznaky vymizely, není žádné další 
zobrazování CNS nutné. Další vyšetření je však ne-
zbytné v případě patologického nálezu na CT nebo 
MR. Je-li původní nález na CT či MR negativní, ale 
přetrvává neurologická symptomatologie, mělo by 
být zváženo další, pozdější vyšetření.

15.1.4 Třetí až šestý měsíc
a)  Pokud prvotní CT/MR prokázalo poškození mozku 

nebo stále přetrvává neurologická symptomatika, 
mělo by být v tomto období provedeno další MR vy-
šetření (59, 60).

b)  MR v tomto stadiu obvykle nevyžaduje plné spekt-
rum sekvencí (viz 16.3)

15.2 Neakutní symptomatologie
MR je metodou volby, protože dokáže lépe zhodnotit stav ja-
kéhokoliv poranění mozku stejně jako povahu a rozsah jaké-
koli extraaxiální tekutiny.

16 PROTOKOLY PRO ZOBRAZENÍ CNS
16.1 CT
16.1.1 Axiální skeny by měly být provedeny v rozsahu od báze 

lební po vertex.
16.1.2 Šířka vrstvy by měla být maximálně 5 mm.

16.1.3 Vyšetření musí být hodnoceno v  měkkotkáňovém 
i kostním okně, při nejednoznačném nálezu extraaxi-
álního krvácení u povrchu mozku je vhodné použít též 
střední hodnoty nastavení okna.

16.1.4 Měkkotkáňové okno by mělo být optimalizováno pro no-
vorozence či kojence, ideálně přibližně na tyto hodnoty: 
šíře okna (WW) 80 HU, střed okna (WL) 30–40 HU.

16.1.5 Podání kontrastní látky obvykle není nutné.

16.2 Časné MR
16.2.1 U dětí mladších 2–3 měsíce lze použít kolenní cívku, 

která díky kratší vzdálenosti povrchu těla od cívky dis-
ponuje nižší hladinou šumu. Starší děti jsou obvykle 
vyšetřeny v klasické cívce určené k vyšetření hlavy.

16.2.2 Do věku 12 měsíců není myelinizace mozkové tkáně do-
končena, a tak mozek obsahuje vyšší podíl vody. Proto je 
vhodné prodloužit TR čas u T2-vážených sekvencí, čímž 
se zvýší kontrast mezi bílou a šedou hmotou mozkovou.

16.2.3 Rutinní by mělo být zařazení DWI do vyšetřovacího 
protokolu. Umožňuje odhalení sekundárních ische-
mických změn, které nemusí být na ostatních sekven-
cích patrné.

16.3 Standardní sekvence MR mozku
Šířka vrstev 5 mm nebo méně:

Dual echo SE (< 1 rok věku)
Dual echo FSE (> 1 rok věku)
T2* gradientní echo (nebo EPI SWI)

DWI
T1 SE a FLAIR
nebo T1 SE a T2 FSE

akutní stav neakutní stav

CT normální
norm. klinický 

nález, bez 
neurologické 

symp.

CT normální
patol., neurol. 

nález

CT patologie CT /MR  
patologie

CT/MR  
normální

CT
po stabilizaci 1. den

CT/MR
dle kliniky a technických 

možností

MR
3.–5. denØ Ø

MR normální
norm. klinický 

nález, bez 
neurologické 

symp.

MR patologie
norm. klinický 

nález, bez 
neurologické 

symp.

MR patologie
přetrvávající 
neurologické 

symp.

Ø

MR
při zhoršení 
klinického  

nálezu kdykoliv

MR
za 3–6 měsíců

Schéma 1. Algoritmus vyšetření při podezření na poranění hlavy při syndromu týraného dítěte
Scheme 1. Imaging algorithm for suspected non-accidental head injury
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16.4 Standardní sekvence MR míchy
Šířka vrstev do 3 mm: 
Sagitální T1 a T2.
Pokud je v sagitální rovině nalezena jakákoliv patolo-

gie, je vhodné přidat do  protokolu též axiální T1 
a T2 sekvence v etážích s patologickým nálezem.

Pokud je dostupná vhodná gradientní cívka, měla by 
být vyšetřena mícha v celém rozsahu.

16.5 Pozdní MR
SE (< 1 rok věku)
Dual echo FSE (> 1 rok věku)

17 SYSTÉMY ZOBRAZENÍ
17.1 Je známo, že digitální snímky mají nižší prostorové 

rozlišení než starší konvenční systémy se zobrazením 
snímků na  filmech. Na  druhou stranu umožňuje di-
gitální zobrazení lepší kontrastní rozlišení, následné 
zpracování, úpravy a přenos (70–72).

17.2 Prvotní studie ojediněle naznačovaly, že fraktury žeber 
a metafyzární fraktury mohou být na digitálním sním-
ku přehlédnuty (73). Nicméně dosud neexistuje žádná 
studie, která by se zaměřovala na spolehlivost digitál-
ních snímků při podezření na syndrom týraného dítěte. 
Novější důkazy ukazují, že digitální radiografie je dnes 
při postmortem detekci fraktur žeber kvalitativně srov-
natelná s konvenčními filmy (70).

17.3 Je nezbytné, aby snímky byly pořízeny a popsány za op-
timálních podmínek. Digitální systém musí mít nejvyš-
ší možné rozlišení, expoziční faktory musí být optima-
lizovány, aby vzniklý snímek dosáhl nejvyšší kvality 
(74).

17.4 Pokud jsou dostupné, měly by být použity kazety a CR 
systémy s vysokým rozlišením.

17.5 Na místě je pravidelná údržba a testování kvality všech 
používaných přístrojů a systémů. Detektory musí vyka-
zovat vysokou kvantovou účinnost a nízký šum v kli-
nicky relevantním rozmezí prostorových frekvencí.

17.6 Monitory by měly mít rozlišení minimálně 3 Mpx a vy-
sokou svítivost.

18 ODBORNOST RADIOLOGA
18.1 Radiologický popis vyšetření provedených pro po-

dezření na  syndrom týraného dítěte je v  kompetenci 
všech radiologů, kteří se věnují pediatrické problemati-
ce, ať již působí ve specializovaných pediatrických cen-
trech či v rámci všeobecných radiologických oddělení.

18.2 Je nasnadě, že starší lékaři budou i  v hodnocení syn-
dromu týraného dítěte zkušenější než kolegové mladší. 
Nicméně je nezbytné, aby tyto znalosti byly předávány 
dále a aby byla zajištěna kontinuita péče v případě po-
dezření na syndrom týraného dítěte.

18.3 Radiologický popis by měl být zpracován radiologem, 
který má zkušenosti se zobrazováním dětských trau-
mat stejně tak jako s problematikou týraného dítěte.

18.4 Prvotní popis může být sepsán radiologem s  dokon-
čeným specializačním vzděláním v  oboru radiologie 
a  zobrazovací metody, případně i  lékařem v  atestační 

přípravě, avšak pak je nezbytná supervize atestovaného 
lékaře, který pod zprávu doplní i svůj podpis.

18.5 V případě podezření na syndrom týraného dítěte je po-
vinností všech oddělení provádějících rentgenová vyšet-
ření dětí, aby poskytla alespoň iniciální popis snímků.

18.6 Radiolog by měl do popisu uvést svoji úroveň jistoty, 
např. konstatovat, že se jedná o prvotní, provizorní vy-
šetření mimo jeho užší specializaci, je žádáno o druhé 
čtení a též odkud je tento popis požadován.

18.7 Vhodné je zvážit vytvoření určité sítě spolupracujících 
zařízení k usnadnění získání druhého názoru. Tato síť 
by také mohla vést ke sdílení snímků a popisů odborní-
ků v oboru s radiology, kteří se s danou problematikou 
nesetkávají příliš často, a  tak vést k  rozšíření znalostí 
dané problematiky.

18.8 Radiolog musí při vyjadřování svého názoru brát v po-
taz fakt, že informace získané ze snímků mohou přispět 
ke stanovení diagnózy, ale ke konečnému diagnostic-
kému závěru jsou nutné informace širšího klinické-
ho a sociálního spektra.

19 RADIOLOGICKÝ POPIS
19.1 Obecné
19.1.1 Radiologický popis v  případě podezření na  syndrom 

týraného dítěte může být požadován v rozdílných situ-
acích, které mohou zahrnovat:
a) standardní popis snímků žádaný klinickým lékařem
b) popis požadovaný k mezioborovému zhodnocení
c) odborné vyjádření
d) znalecký posudek

19.1.2 Znalecký posudek pro potřeby soudu je vyhotoven od-
borným znalcem, který nebyl s daným případem nijak 
propojen. Radiolog, který se případem ve zdravotnic-
kém zařízení zabýval, může figurovat jako svědek.

19.1.3 Radiolog si musí být vědom toho, že působí jako svě-
dek a nikoliv jako obhájce jakékoliv ze stran. Je jeho 
povinností popsat fakta z oblasti své odbornosti, ale ne-
vyjadřovat k oblastem mimo svou odbornost.

19.2 Popis snímků
19.2.1 Radiologický popis je základem komunikace mezi kli-

nickým lékařem a radiologem. 
19.2.2 Popis musí obsahovat tyto údaje:

a) datum
b) použitá zobrazovací metoda
c)  v  případě rentgenového vyšetření počet snímků 

a jednotlivé projekce (v případě kostního protokolu 
stačí uvést „Proveden standardní kostní protokol při 
podezření na syndrom týraného dítěte”)

d)   v případě CT rozsah vyšetření, eventuálně podání 
kontrastní látky

e)   v  případě scintigrafie radiofarmakum a  zhotovené 
projekce

f) v případě MR zhotovené sekvence a roviny
19.2.3 Radiologický popis musí být jednoznačný a zmiňovat 

každou nalezenou abnormalitu.
19.2.4 Součástí popisu by mělo být hodnocení kostní denzity 

a  jakýchkoliv známek generalizované patologie skele-
tu. Popis by však měl upozornit na  to, že rentgenový 
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snímek neumožňuje kvantitativní zhodnocení kostní 
denzity.

19.2.5 Pokud je popisována fraktura, mělo by být uvedeno, 
zda jsou přítomny známky hojení.

19.2.6 Na  základě výše popsaných pozorování je nutné roz-
hodnout, zda jsou popisované fraktury různého stáří, 
a toto rozhodnutí uvést do popisu.

19.2.7 Je nezbytně nutné vyhnout se používání nejednoznač-
ného jazyka a  žargonu, aby nedošlo ke  špatné  inter-
pretaci nálezu klinickými lékaři a dalšími profesionály 
podílejícími se na ochraně dítěte.

19.2.8 Pečlivě musí být zvážena a uvedena diferenciální dia-
gnostika ještě před stanovením samotného závěru ob-
razu syndromu týraného dítěte. Při diagnostické rozva-
ze musí radiolog brát v potaz další klinické údaje, které 
poskytne ošetřující pediatr. Je nezbytná úzká meziobo-
rová spolupráce.

19.2.9 Popis by měl být zakončen jasným závěrem a  jeho 
odůvodněním.

19.2.10 Nález by měl být slovně sdělen indikujícímu lékaři 
a současně písemně potvrzen.

19.2.11 Zcela zásadní je úzká spolupráce mezi radiologem a pe-
diatrem. Diagnóza syndromu týraného dítěte je stano-
vena na základě kombinace klinického nálezu, labora-
torních a zobrazovacích vyšetření a sociální anamnézy.

19.3 Svědectví, odborné vyjádření a znalecký posudek
19.3.1 Radiolog, který vyhotovil popis, může být vyzván, aby 

poskytl svědectví u  soudu nebo výpověď na  policii. 
Jeho svědectví se týká zejména podrobností ohledně 
příjmu pacienta, jeho vyšetření, diagnózy a léčby. 

19.3.2 Radiolog může být osloven orgány činnými v trestním 
řízení, aby vypracoval odborné vyjádření (75). V tako-
vém případě by měl radiolog uvážit, zda je k posouzení 
dostatečně kompetentní. Vždy by měl uvést míru své 
jistoty a odbornosti. Z důvodu možné podjatosti zpra-
vidla není odborné vyjádření požadováno od  radio-
loga, který se na  vyšetřování či interpretaci výsledků 
ve zdravotnickém zařízení podílel. 

19.3.3 Pokud není pro složitost posuzované otázky odborné 
vyjádření dostačující, je vyžádán znalecký posudek 
(75). Znalecký posudek je výrazně komplexnější než 
odborné vyjádření a vypracuje jej odborný znalec pří-
slušného oboru. Odborné podmínky pro jmenování 
znalců určuje zákon (76).

20 RADIAČNÍ OCHRANA
20.1 Odpovědnost za  radiační ochranu je jasně dána v  le-

gislativě (21).
20.2 Většina vyšetření zahrnuje relativně malou dávku ra-

diačního záření ve srovnání s radiační dávkou přírod-
ního pozadí. Například prostý snímek hrudníku je 
srovnatelný s třídenní dávkou záření z přírodního po-
zadí.

20.3 Radiační dávka při provedení kostního protokolu při 
správném použití stínění může odpovídat 4–8 měsí-
cům záření z přírodního pozadí.

20.4 CT hlavy dítěte se může rovnat 10 měsícům a CT břicha 
4–5 letům přírodní radiace. Nicméně radiační zátěž při 

CT vyšetření může být snížena optimalizací parametrů 
pro dětského pacienta.

20.5 Určení rizika souvisejícího s diagnostickým ozářením 
je vzhledem ke  své komplexnosti dosti obtížné. Jed-
notlivé orgány vykazují různou radiosenzitivitu, navíc 
malé děti jsou k  ionizujícímu záření citlivější. Napří-
klad dětský mozek je k záření 2krát citlivější než mozek 
dospělého jedince.

20.6 Ačkoliv se jedná jen o poměrně malé navýšení rizika, 
je důležité, aby pediatr a radiolog vyvážili správnou 
klinickou indikaci s postupem dle pravidel ALARA. 
Je-li ohrožena bezpečnost dítěte, převáží potenciální 
přínos z radiologického vyšetření nad mírně zvýšeným 
rizikem následků plynoucích z působení záření.

20.7 Informace o  možném radiačním riziku musí být zá-
konným zástupcům pacienta podány ošetřujícím léka-
řem společně s vysvětlením nutnosti provedení daného 
vyšetření.

20.8 Při komunikaci s pacientem a jeho zákonným zástup-
cem je nutné mít na paměti důvody k provedení vyšet-
ření. Primární úlohou radiologie je zjištění případného 
zranění dítěte, což je nezbytné pro jeho péči. Nálezy 
však mohou následně sloužit také jako důkazy a figuro-
vat v případném soudním procesu.

20.9 Pokud zákonný zástupce odmítne vyšetření, pediatr 
společně se sociálními pracovníky a radiologem musí 
rozhodnout, zda jsou přítomny naléhavé obavy o zdra-
ví dítěte, které opravňují instituci k provedení kostního 
protokolu či k provedení jiného vyšetření (21).

21 SHRNUTÍ
21.1 Pokud jakýkoliv lékař získá podezření na  možné tý-

rání dítěte, má zákonnou povinnost iniciovat kroky 
na ochranu zdraví dítěte. Pokud tak neučiní, může to 
vést k vážnému poškození až smrti dítěte. Lékař musí 
zvážit přínos jednotlivých vyšetření a  rizika s  ním 
spojená. V případě radiologa to obnáší porovnání kli-
nických informací a  nálezů z  již provedených radio-
logických vyšetření. Zdůvodnění případných dalších 
radiologických vyšetření musí být zaneseno do  zdra-
votnické dokumentace.

21.2 Diagnóza syndromu týraného dítěte je komplexní  – 
práce radiologa k  ní přispívá, ale stanovení finální 
diagnózy závisí na důkazech a informacích z více zdro-
jů (sociální pracovník, praktický lékař pro děti a  do-
rost…).

21.3 Odhalení drobných poranění vyžaduje zkušenosti 
s  hodnocením dětských traumat, ať už vzniklých ná-
hodně nebo důsledkem týrání.

21.4 Pro odhalení poranění vedoucích k diagnóze syndrom 
týraného dítěte je nezbytné, aby radiologické vyšetření 
bylo provedeno v nejvyšší kvalitě a v  souladu s  tímto 
doporučením.

21.5 Každý pediatrický radiolog a všeobecný radiolog inter-
pretující pediatrická radiologická vyšetření musí být 
schopen adekvátně interpretovat a popsat snímky kost-
ního protokolu.

21.6 Radiologické důkazy jsou často zásadní pro stanovení 
diagnózy syndrom týraného dítěte a je vhodné, pokud 
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v  radiologickém týmu figuruje jeden lékař, který celý 
proces vyšetřování koordinuje.

21.7 Je nezbytné zajistit vzdělávání pediatrických a  vše-
obecných radiologů v  problematice ochrany dítěte. 
Jeho součástí by měla být zejména tato témata: klinic-

ké známky syndromu týraného dítěte, indikace k ra-
diologickému vyšetření a  interpretace nálezů, struk-
tura radiologického popisu při podezření na syndrom 
týraného dítěte, efektivní spolupráce s orgány ochra-
ny dětí a soudy.
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