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Czynniki ryzyka przemocy

Rozróżnia się następujące grupy czynników ryzyka wystąpienia przemocy: 

1. osobnicze (np. kłopoty wychowawcze, przysposobienie), 

2. rodzinne (np. uzależnienie opiekunów od alkoholu i środków 

odurzających, zaburzenia psychiczne u opiekunów), 

3. środowiskowe (np. ubóstwo, bezrobocie, samotne rodzicielstwo). 

Niejednokrotnie zdarza się, że jedno dziecko jest obciążone licznymi 

czynnikami ryzyka.



Przemoc wobec dzieci

W 1946 r. Caffey i wsp. opisali liczne złamanie kości długich u niemowląt z rozpoznanymi 

przewlekłymi krwiakami podtwardówkowymi (SDH).

Wcześniej, w XIX wieku podobne zjawisko opisywał Tardieu. Minęło ponad 50 lat od 

opublikowania przez Kempe i wsp. „Zespołu dziecka bitego” („The Battered Child 

Syndrome”), opisującego obrażenia, jakich doznały dzieci na skutek urazów zadawanych 

przez rodziców i opiekunów. 

Według Światowej Organizacji Zdrowia przemocą fizyczną wobec dziecka jest „każde 

działanie lub zaniechanie, wyrządzające dziecku krzywdę fizyczną albo narażające je na taką 

krzywdę, którym mogą zapobiec racjonalnie postępujący rodzice bądź osoby odpowiedzialne 

za dziecko, mające nad nim władzę lub cieszące się jego zaufaniem”.

W powszechnym obiegu funkcjonuje też pojęcie obrażeń nieprzypadkowych (ang. NAI -–

non-accidental injury), które odnosi się do obrażeń zadanych celowo przez drugą osobę. 



Zespół dziecka bitego BChS (Battered Child Syndrome)

Zespół dziecka krzywdzonego jest ogólnym terminem obejmującym 

wszystkie postacie fizycznego i psychicznego złego traktowania, 

wykorzystywania seksualnego, zaniedbywania i wykorzystywania, które 

skutkuje realnym lub potencjalnym uszczerbkiem na zdrowiu, negatywnym 

wpływem na rozwój lub narusza godność dziecka.



(za Payne-James2005 Encyclopedia of Forensic and Legal Medicine)



Formy przemocy

Do przykładów przemocy fizycznej należy zaliczyć: uderzanie, potrząsanie, 

rzucanie, podtruwanie, oparzanie, topienie, a także pozorowanie i 

wywoływanie u dziecka objawów chorobowych. 

Stosowanie przemocy psychicznej polega na uporczywym znęcaniu się nad 

dzieckiem lub zaniedbywaniu go, które wywierają silny, uciążliwy wpływ na 

jego rozwój psychiczny. Do przemocy psychicznej zalicza się sytuacje, w 

których dziecko staje się świadkiem znęcania nad inną osobą. Zastraszanie, 

wykorzystywanie i deprawowanie dzieci są także postaciami przemocy 

psychicznej. 



Podbiegnięcia krwawe na przedniej powierzchni lewego 
podudzia – typowe umiejscowienie przypadkowych 
obrażeń zewnętrznych.
Podbiegnięcia krwawe będące skutkami 
nieprzypadkowych urazów. (a) Odwzorowanie na szyi 
palców uderzającej ręki. 

(za Payne-James2011 Simpson's Forensic Medicine 
13th Ed)



Formy przemocy

Istotą przemocy seksualnej jest zmuszanie lub nakłanianie dziecka do 

wszelkiego rodzaju praktyk seksualnych. Można tu wymienić: odbywanie 

stosunków płciowych z dziećmi, udział dzieci w czynnościach seksualnych 

niewymagających penetracji, udostępnianie dzieciom pornografii, 

produkowanie pornografii dziecięcej, umożliwianie dzieciom obserwowania 

czynności seksualnych, a także zachęcanie dzieci do zachowań

eksponujących seksualność. 

Zaniedbywanie jest to uporczywe niezaspokajanie podstawowych potrzeb 

fizycznych i psychicznych dziecka, które może skutkować poważnym 

pogorszeniem zdrowia dziecka lub spowolnieniem jego rozwoju. Typowymi 

przykładami są: niezapewnianie dziecku pożywienia, odzieży i miejsca 

zamieszkania, niechronienie dziecka przed krzywdą fizyczną lub narażanie 

dziecka na nią, niezapewnianie dziecku dostępu do właściwej opieki 

medycznej.



Liczne drobne podbiegnięcia krwawe odpowiadające opuszkom palców 
na przedniej powierzchni tułowia krzywdzonego niemowlęcia. (za 
Saukko P and Knight B. Knight’s Pathology 4Ee, London, CRC Press, 
2016.)
Podbiegnięcie krwawe małżowiny usznej u niemowlęcia diagnozowanego 
w kierunku obrażeń nieprzypadkowych (NAI). Radiologicznie wykazano 
liczne złamania żeber.
(za Payne-James2011 Simpson's Forensic Medicine 13th Ed)



BChS (Battered Child Syndrome) – diagnostyka

Badania pośmiertne  - pełne przeglądowe RTG układu kostnego, pozwalające na 

uwidocznienie świeżych złamań kości i wykazujących cechy gojenia się, następnie -

oględziny i sekcja zwłok.

Zapoznanie się z jak najszerszym zakresem dostępnych danych, obejmujących 

zeznania świadków, wcześniejszą dokumentację medyczną, dokumentację szkolną.



(za Dix2000 Color Atlas of Forensic Pathology)



BChS (Battered Child Syndrome) – podbiegnięcia krwawe

Istotne właściwości podbiegnięć krwawych to lokalizacja, czas ich powstania i 

kształt. 

Podbiegnięcia krwawe na kończynach, zwłaszcza wokół ramion, przedramion, 

nadgarstków, stawów skokowych i kolan, mogą być dowodem chwytania przez 

osobę dorosłą. 

Podbiegnięcia krwawe na twarzy, małżowinach usznych, wargach, szyi, bocznych 

powierzchniach klatki piersiowej, przedniej powierzchni brzucha, pośladkach i udach 

wymagają wyjaśnienia, ponieważ w tej lokalizacji obrażenia powstałe podczas 

przypadkowych upadków dziecka są mało prawdopodobne



BChS (Battered Child Syndrome) – podbiegnięcia krwawe

Ogólnie stosowanie przemocy wobec dziecka sugerują: podbiegnięcia krwawe 

zlokalizowane poza wyniosłościami kostnymi u nieprzemieszczających się 

samodzielnie niemowląt, podbiegnięcia krwawe odtwarzające kształt narzędzia lub 

liczne podbiegnięcia krwawe o jednakowym kształcie.

Wyjaśnienia opiekunów dotyczące okoliczności powstania podbiegnięć krwawych 

powinny być szczegółowo odnotowane, ponieważ w wypadku urazów 

nieprzypadkowych (NAI) konieczna jest weryfikacja możliwości powstania obrażeń 

w różnych okolicznościach.



BChS (Battered Child Syndrome) – urazy kostne

Royal College of Radiologists rekomenduje obecnie wykonywanie przeglądowego 

zdjęcia RTG układu kostnego u dzieci poniżej 2. roku życia, a u dzieci poniżej 

pierwszego roku życia dodatkowo badania TK głowy.

Dzieci starsze niż rok, z zewnętrznymi oznakami urazu głowy lub nieprawidłowymi 

wynikami badania neurologicznego, również powinny mieć wykonane badanie TK 

głowy. Przeglądowe badanie układu kostnego może być też wskazane u  starszych 

dzieci, które nie są w stanie udzielić pełnych informacji o zdarzeniu z uwagi na 

problemy komunikacyjne lub zaburzenia rozwojowe, oraz u dzieci z klinicznym 

podejrzeniem urazu kości.



BChS (Battered Child Syndrome) – urazy kostne

Złamania żeber u dzieci rzadko mają charakter przypadkowy. Sporadycznie mogą 

być skutkiem urazu okołoporodowego, przeważnie jednak są skutkiem użycia 

znacznej siły. Charakterystycznym objawem, widocznym w RTG lub podczas sekcji 

zwłok, są nawarstwienia kostniny w tylnych odcinkach żeber, często 

przykręgosłupowo, dające obraz „sznura korali”. Taki obraz wskazuje na jedno- lub 

kilkukrotne silne ściśnięcie całej klatki piersiowej rękami osoby dorosłej. Powstanie 

tego typu obrażeń podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR) z punktu 

widzenia biomechaniki urazu jest mało prawdopodobne.



BChS (Battered Child Syndrome) – urazy kostne

Nieprzypadkowe złamania kości czaszki przeważnie są wielokrotne, 

wieloodłamowe, obustronne i przekraczają szwy czaszkowe. Rzadziej występują 

złamania kości czołowej lub potylicznej, wyjątkowo – kości podstawy czaszki 

Złamania mogą być nie tylko następstwem stosowania przemocy, ale również 

skutkiem uraz porodowego.

Do złamania kości czaszki może dojść podczas upadku ze stosunkowo niewielkiej 

wysokości; badania wykazały, że są one wysoce prawdopodobne podczas upadku 

głową w dół z wysokości 0,9 m na betonowe podłoże. Do złamań może dojść nawet 

w upadkach z mniejszej wysokości, np. z krzesła, fotelika czy materaca, jednak ich 

prawdopodobieństwo rośnie wraz z wysokością i zależne jest od charakteru podłoża 

i samego upadku. Upadki z mebli na podłogę mogą skutkować złamaniami kości 

czaszki, a upadki z niewielkiej wysokości sporadycznie mogą powodować 

śmiertelne obrażenia śródczaszkowe.



(za Payne-James2005 Encyclopedia of Forensic and Legal Medicine; Dix2000 Color Atlas of Forensic Pathology )



Zespół dziecka potrząsanego, SBS – shaken baby syndrom

Obrażenia śródczaszkowe są najczęstszą przyczyną zgonu u dzieci krzywdzonych, a 

w przypadkach niezakończonych zgonem mogą powodować trwałe i ciężkie 

zaburzenia neurologiczne. 

Budzący duże kontrowersje zespół dziecka potrząsanego (SBS – shaken baby 

syndrom) rozpoznawany był w przeszłości na podstawie występowania triady 

objawów: krwiaka podtwardówkowego (SDH), krwotoków do siatkówki (RT) i 

encefalopatii.

Istnieje zgoda co do tego, że wykazanie wymienionej triady objawów nie powinno 

automatycznie prowadzić do rozpoznania obrażeń nieprzypadkowych (NAI). Jak w 

każdej opiniowanej sytuacji, konieczne jest uwzględnienie wszystkich okoliczności 

sprawy.



Liczne złamania kości czaszki spowodowane silnym tępym urazem –
uderzenie o podłogęa. (za Saukko P and Knight B. Knight’s Pathology
4Ee, London, CRC Press, 2016.)



Wgłobione złamanie kości sklepienia czaszki. 
Nie wszystkie złamania kości czaszki u noworodków są 
skutkiem urazu nieprzypadkowego; pomoc ręczna lub 
stosowanie kleszczy przy porodzie drogami natury również 
może skutkować złamaniami.
(za Payne-James2011 Simpson's Forensic Medicine 13th 
Ed)



Obrażenia akceleracyjne i deceleracyjne w obrębie gałek ocznych

Krwotoki do siatkówki (RH), rozwarstwienie siatkówki (retinoschisis), krwiak 

wewnątrzoczodołowy.

Obecność wybroczyn „cherry hemorrhages” (izolowanych, uniesionych, okrągłych 

wylewów, typowo na równiku siatkówki) i „perimacular ridges” (uniesionych, 

okrągłych okołoplamkowych fałdów siatkówki z kopułą z wewnętrznej warstwy 

granicznej [ILM]) w powiązaniu z rozerwaniem wewnętrznej błony granicznej w 

urazach głowy wskutek użycia przemocy (AHT). 

Po przebyciu takiego urazu dochodzi do zaniku nerwu wzrokowego i utraty 

komórek zwojowych plamki żółtej. Badania wykazały, że dzieci poniżej 16. 

miesiąca życia są szczególnie wrażliwe na uszkodzenia gałek ocznych w 

mechanizmie pociągania, rotacyjnym czy akceleracyjno-deceleracyjnym. 



Krwotoki siatkówkowe. (a) pośmiertny obraz 
makroskopowy i

(z:a Keeling J and Busuttil A. Paediatric Forensic 
Medicine and Pathology. London: Hooder Arnold, 2008)



Obrażenia jamy ustnej

Podbiegnięcia krwawe lub otarcia naskórka na wargach mogą być skutkiem 

bezpośredniego uderzenia lub ucisku. Jeżeli dziecko ma zęby, na wewnętrznej 

powierzchni warg, na skutek kontaktu z ich krawędziami, mogą powstać 

podbiegnięcia krwawe, otarcia lub rany odtwarzające układ uzębienia. Spotykane 

niekiedy rozdarcie wędzidełka wargi może być spowodowany stycznym uderzeniem 

lub siłowym wprowadzaniem do jamy ustnej różnych narzędzi, najczęściej butelki do 

karmienia lub smoczka, wciskanego pomiędzy wargę a dziąsło.

Obecnie uważa się, że stwierdzenie rozerwania wędzidełka powinno skutkować 

wdrożeniem pełnej oceny pod kątem krzywdzenia dziecka, ale jeżeli nie stwierdza się 

innych obrażeń, a wywiad środowiskowy nie wykazuje nieprawidłowości, izolowane 

rozerwanie wędzidełka nie jest patognomiczne dla maltretowania dziecka. Każde 

dziecko z podejrzeniem zespołu dziecka krzywdzonego powinno mieć zbadaną jamę 

ustną, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości należy zlecić ocenę stomatologiczną.



(za Payne-James2005 Encyclopedia of Forensic and Legal Medicine)



Nieprzypadkowy, silny, tępy uraz narządów jamy 
brzusznej (niemowlę z Figure ryc. 47.7). Widoczne 
pęknięcie wątroby skutkujące krwotokiem do jamy 
brzusznej. (za zgodą z: Saukko P and Knight B, Knight’s
Pathology 4E, London, CRC Press, 2016.).



Obrażenia narządów wewnętrznych

Obrażenia narządów wewnętrznych stanowią drugą najczęstszą przyczynę zgonu. 

Zwykle dotyczą narządów wewnętrznych jamy brzusznej – jelita, krezki i wątroby. 

U dziecka przednia ściana brzucha nie stanowi wystarczającej ochrony przed 

bezpośrednim uderzeniem pięścią lub kopnięciem; dwunastnica, jelito cienkie czy 

krezka mogą ulec uciśnięciu między powłokami a kręgosłupem lędźwiowym. W 

takim przypadku dochodzi do zmiażdżenia tkanek, co może skutkować pęknięciem 

lub perforacją jelita, prowadzącymi do zapalenia otrzewnej i wstrząsu. Zmiażdżenie 

lub rozerwanie krezki może doprowadzić do wewnątrzotrzewnowych wylewów 

krwawych, krwotoku dootrzewnowego lub pozaotrzewnowego. 

U dzieci wątroba jest stosunkowo duża, a jej krawędź wystaje spod łuku 

żebrowego, może ulec pęknięciu na skutek bezpośredniego tępego urazu brzucha. 

Śledziona, jako dobrze chroniona przez swoje położenie anatomiczne, rzadko ulega 

urazom u dzieci w przypadku stosowania wobec nich przemocy.



Inne obrażenia

Do innych obrażeń spotykanych w zespole dziecka krzywdzonego zaliczamy 

oparzenia i ugryzienia. 

Spektrum mechanizmów powstawania oparzeń jest szerokie i obejmuje przykładanie 

do skóry rozgrzanych metalowych przedmiotów czy papierosów, zanurzanie w 

gorącej wodzie, stosowanie żrących związków chemicznych (np. kwasów). Niektóre 

oparzenia mają charakter przypadkowy, inne mogą odzwierciedlać pewien stopień 

zaniedbywania dziecka (np. dziecko ściągające sobie na głowę pełen rondel wrzątku 

z kuchenki lub pieca). 

Oparzenia różnią się morfologią, np. oparzenia od papierosów są z reguły 

odbarwione, okrągłe lub owalne, głębokie, częściowo pogrubiałe, o średnicy 5–10 

mm, z przebarwioną krawędzią. Diagnostyka różnicowa obejmuje blizny w 

przebiegu chorób dermatologicznych (np. liszajca) i blizny poszczepienne.



(za Dix2000 Color Atlas of Forensic Pathology)



Oparzenia

Celowo zadane oparzenia suche i mokre mogą mieć postać śladów przykładania 

żarzących się papierosów, rozgrzanych narzędzi czy zanurzania w gorących płynach. 

Te ostatnie są symetryczne i charakteryzują się dobrze odgraniczonymi górnymi 

brzegami. Przypadkowe oparzenia mokre są najczęściej skutkiem wylania na 

dziecko gorącego płynu. Zwykle obejmują górną część ciała, mają niewyraźne 

brzegi i zróżnicowaną głębokość



Blizna po oparzeniu, powstałym od przyłożenia do nogi 
rękojeści gorącego sztućca i przesunięcia jej po 
powierzchni skóry. (za Payne-James2011 Simpson's 
Forensic Medicine 13th Ed)



Wzór oparzeń przy oblaniu wrzącą wodą. 

(za Payne-James2011 Simpson's Forensic Medicine 13th 
Ed)



Wzór oparzeń przy zanurzaniu w gorącej cieczy
(za Payne-James2011 Simpson's Forensic Medicine 13th Ed (za Payne-
James2005 Encyclopedia of Forensic and Legal Medicine )



Systematyczny przegląd oparzeń termicznych u niemowląt i dzieci

Wskutek zmiany zwyczajów oparzenia suche i mokre obecnie występują u dzieci z 

równą częstością. Główną przyczyną jest wzrost liczby oparzeń kontaktowych, 

wywołanych urządzeniami do stylizacji fryzur, np. prostownicami włosów.

• Wysokiej jakości dane porównawcze wskazują, że nieprzypadkowe oparzenia 

mokre są częściej spowodowane gorącą wodą niż gorącymi napojami i 

zanurzaniem niż ochlapywaniem i zwykle obejmują pośladki, krocze i kończyny 

dolne.

• Nieprzypadkowe oparzenia mokre mogą dotyczyć także rąk i przedramion (tzw. 

oparzenia rękawiczkowe i skarpetkowe), zwykle są obustronne, ale mogą też 

występować tylko po jednej stronie. Charakterystyczne jest to, że mają dobrze 

odgraniczone proksymalne brzegi i równą głębokość, podczas gdy przypadkowe 

oparzenia mokre cechują się nieregularnymi brzegami i zróżnicowaną 

głębokością, która jest największa w miejscu pierwotnego kontaktu cieczy z 

ciałem i maleje wraz ze wzrostem odległości od tego punktu.



Systematyczny przegląd oparzeń termicznych u niemowląt i dzieci

• Do współistniejących obrażeń zalicza się inne obrażenia zewnętrzne, ślady po 

wcześniejszych oparzeniach i złamania. Badania wskazują, że próbki włosów 

takich dzieci mogą zawierać środki odurzających, co wynika z ekspozycji 

nieletnich na te substancje. Brak zmian oparzeniowych o typie ochlapania nie jest 

już uważany za dowód nieprzypadkowości tych obrażeń, ponieważ współczesne 

baterie łazienkowe i kuchenne są wyposażone w perlatory, dzięki czemu 

pochodzące ze strumienia gorącej wody pojedyncze krople nie osiągają 

wystarczająco wysokich temperatur, by parzyć.

• Ponieważ brakuje wiarygodnych danych porównawczych o nieprzypadkowych 

oparzeniach suchych, stąd określenie ich stałych cech wciąż napotyka znaczne 

trudności. Oparzenia kontaktowe mogą być zarówno przypadkowe, jak i 

nieprzypadkowe. Przypadki ekspozycji na substancje żrące, płomień czy energię 

promienistą nie są rzadkością.



Systematyczny przegląd oparzeń termicznych u niemowląt i dzieci

• Nieprzypadkowe obrażenia kontaktowe mają zwykle wyraźnie odgraniczone 

brzegi, są zlokalizowane na barkach, grzbiecie lub pośladkach, mogą być liczne i 

występują u dzieci w każdym wieku. Kształt takiego oparzenia umożliwia nieraz 

zidentyfikowanie narzędzia, które było źródłem gorąca.

• Oparzenia wywołane działaniem mikrofal charakteryzują się uszkodzeniem 

naskórka i skóry właściwej, oszczędzeniem tkanki podskórnej i uszkodzeniem 

włókien mięśniowych bez naruszenia jąder komórkowych.



Inne obrażenia

Do innych obrażeń spotykanych w zespole dziecka krzywdzonego zaliczamy 

oparzenia i ugryzienia. Spektrum mechanizmów powstawania oparzeń jest szerokie i 

obejmuje przykładanie do skóry rozgrzanych metalowych przedmiotów czy 

papierosów, zanurzanie w gorącej wodzie, stosowanie żrących związków 

chemicznych (np. kwasów). Niektóre oparzenia mają charakter przypadkowy, inne 

mogą odzwierciedlać pewien stopień zaniedbywania dziecka (np. dziecko ściągające 

sobie na głowę pełen rondel wrzątku z kuchenki lub pieca). Oparzenia różnią się 

morfologią, np. oparzenia od papierosów są z reguły odbarwione, okrągłe lub 

owalne, głębokie, częściowo pogrubiałe, o średnicy 5–10 mm, z przebarwioną 

krawędzią. Diagnostyka różnicowa obejmuje blizny w przebiegu chorób 

dermatologicznych (np. liszajca) i blizny poszczepienne.



(za Bilo2010 Forensic Aspects of Paediatric Fractures)



(za Bilo2010 Forensic Aspects of Paediatric Fractures)



(za Payne-James2005 Encyclopedia of Forensic and Legal Medicine)



Przeniesiony zespół Münchausena (MSBP)

Przeniesiony zespół Münchausena (ang. Munchausen syndrome by proxy - MSBP 

albo Medical Child Abuse - MCA) należy do zaburzeń psychicznych z grupy 

zaburzeń pozorowanych, występujących u opiekunów innych osób. 

Objawia się nieprawidłową relacją emocjonalną w stosunku do podopiecznego lub 

osoby bliskiej (zależnej), czemu towarzyszą nadużycia fizyczne i psychiczne. 

Inne spotykane nazwy to: zespół Münchausena zastępczy, udzielony, per procura.. 



Przeniesiony zespół Münchausena (MSBP)

W MSBP opiekun wywołuje u ofiary objawy somatyczne (za pomocą 

środków fizycznych lub substancji chemicznych, leków) lub o objawach 

takich informuje lekarzy i otoczenie, niekiedy fałszując wyniki badań. 

Jego celem jest uzyskanie współczucia, zainteresowania, pomocy. Z punktu 

widzenia sprawcy reakcje otoczenia stanowią nagrodę psychologiczną. Na 

ogół działania tego typu są długotrwałe i szczegółowo zaplanowane.

MSBP przeważnie dotyczy matki (lub opiekunki) i dziecka, 95% sprawców to 

kobiety. Ofiary do głównie noworodki, niemowlęta i małe dzieci. 



Przeniesiony zespół Münchausena (MSBP)

W każdym przypadku podejrzenia znęcania się nad dzieckiem, 

nieprawidłowych relacji opiekuńczych lub niewyjaśnionego zgonu należy 

mieć na uwadze występowanie MSBP. 

Ocena przypadku (również śmiertelnego):

- bezpośrednie badanie ofiary,

- analizie historii medycznej, 

- wykonanie (lub przynajmniej zabezpieczenie materiału) do badań 

toksykologicznych

- poszukiwanie dowodów rzeczowych mogących stanowić narzędzie 

przemocy (np. podawany pokarm, nieoznakowane leki, używane środki 

chemiczne itp.). 



Kryteria diagnostyczne MSBP na podstawie klasyfikacji DSM-IV-TR 

(Diagnostic and statistical manual of mental disorders IVth edition) rev.): 

1. Zamierzone wywoływanie lub symulacja objawów fizycznych lub 

psychicznych.

2. Cel działania – pośrednie przyjęcie roli osoby chorej przez sprawcę 

(przeniesienie).

3. Brak czynników zewnętrznych mogących motywować działania np. zysk 

ekonomiczny, odszkodowanie, uniknięcie odpowiedzialności prawnej.

4. Brak innych zaburzeń psychicznych mogących być przyczyną 

podejmowanych działań. 

Brak możliwości wykazania poniższych kryteriów nie oznacza, że zespół nie 

występuje!



Kryteria diagnostyczne MSBP na podstawie klasyfikacji DSM-IV-TR 

(Diagnostic and statistical manual of mental disorders IVth edition) rev.): 

Podejrzenie MSBP powinny budzić: 

1. Przewlekle występujące objawy lub nawracające choroby bez ustalonej obiektywnie 

przyczyny.

2. Częste hospitalizacje z nietypowych powodów lub bogata historia medyczna, 

zwłaszcza duża liczba różnokierunkowych badań laboratoryjnych i konsultacji.

3. Rozbieżność pomiędzy wywiadem a wynikami badań.

4. Wstępne diagnozy rzadkich schorzeń. 

5. Ustępowanie objawów lub ich zmniejszanie się podczas separacji opiekuna i osoby 

zależnej.

6. Nadmierna troska, nachalna narracja opiekuna mająca na celu wywołanie 

zainteresowania personelu i otoczenia.

7. Informacje o nietolerancji lub nieskuteczności leczenia adekwatnego do objawów 

podawane przez opiekuna.



Kryteria diagnostyczne MSBP na podstawie klasyfikacji DSM-IV-TR 

(Diagnostic and statistical manual of mental disorders IVth edition) rev.): 

Podejrzenie MSBP powinny budzić: 

8. Niewyjaśnione przypadki zgonów lub przewlekłych chorób u dzieci w rodzinie. 

9. Opiekun z wykształceniem medycznym (pielęgniarka, personel pomocniczy) lub historią 

przewlekłej choroby (licznych hospitalizacji).

10. Dążenie przez opiekuna do nawiązania bliższych relacji z personelem medycznym (pojawianie 

się w domu, kontakt poprzez media społecznościowe, telefon prywatny).

11. Niedostosowanie afektu opiekuna do prezentowanej narracji (np. spokój przy groźnych dla 

życia objawach występujących u dziecka lub konieczności ryzykownych i bolesnych procedur).

12. Upieranie się i naleganie na badania (w tym inwazyjne), gdy stwierdzono i wyjaśniono, że nie 

są one konieczne.

13. Zakażenia miejsca wkłucia nietypowymi lub licznymi szczepami bakterii.

14. Nietypowe, niekorelujące ze stosowanymi lekami wyniki badań toksykologicznych.

15. Podmieniony materiał biologiczny oddawany do badań.  



Objawy często występujące lub podawane u ofiar MSBP to: bóle 

brzucha, wymioty, biegunka, zaparcia, śpiączka, ataksja, drgawki, 

bezdech, reakcje alergiczne.

Spotykane modele działań sprawców (od form łagodnych po drastyczne):

1. Agrawacja objawów, np. „moje dziecko wymiotowało całą noc i nie oddaje moczu 

od 3 dni”.

2. Podawanie objawów niewystępujących lub ich fałszowanie, np. dodawanie krwi do 

próbki moczu lub kału, podgrzewanie termometru. 

3. Wywoływanie objawów, np. indukowanie wymiotów, podawanie leków 

przeczyszczających, leków przeciwkrzepliwych w celu wywołania skazy 

krwotocznej, zatrucia wielolekowe, podduszenie w celu wywołania stanu 

nieprzytomności, podawanie insuliny, symulacja wysypki poprzez działanie środków 

drażniących na skórę, wywoływanie hipernatremii podażą soli kuchennej, 

wywoływanie zakażeń miejscowych i sepsy poprzez wstrzykiwanie śliny, kału, 

zanieczyszczeń itp.    



Zespół Münchausena z przeniesienia (MSBP, MCA):

.): 

1. to jedna z form przemocy wobec podopiecznego mająca na celu przejęcie przez 

opiekuna roli osoby chorej;

2. skutkuje wywołaniem objawów somatycznych u ofiary za pomocą środków 

fizycznych lub substancji chemicznych (w tym leków) lub informowaniem o ich 

występowaniu;;

3. wiąże się z przewlekłością działań i podstępem ze strony sprawcy, fałszowaniem 

objawów i wyników badań;

4. rozpoznanie wymaga złamania zasady zaufania do pacjenta (opiekuna), weryfikacji 

objawów i wyników badań, analizy pełnej historii medycznej i dowodów 

osobowych.  



Badanie

.): 
Przy rozpoznawaniu przemocy fizycznej kluczowymi czynnikami są wiedza o 

okolicznościach stwierdzenia obrażeń i znajomość informacji z wywiadu o przebiegu 

zdarzenia, w trakcie którego dziecko miało doznać obrażeń. Niejednokrotnie podawane 

przez opiekunów wersje zdarzenia są sprzeczne. Do myślenia powinny dawać: 

rozbieżności w opisie zdarzenia, zmienianie wersji zdarzenia, różnice w opisach 

zdarzeniach, niespójność wersji zdarzenia z możliwymi sposobami powstania obrażeń, a 

także nieuzasadniona zwłoka w zgłoszeniu się do lekarza. Wywiad powinien obejmować 

wypytanie opiekunów o schorzenia dziecka, które charakteryzują się łatwością 

powstawania wylewów krwawych (np. hemofilia, inne zaburzenia krzepnięcia) lub mają 

objawy skórne, mogące wyglądać jak niektóre obrażenia zewnętrzne (np. łuszczyca, 

wyprysk). W trakcie zbierania wywiadu należy się także wypytać o dotychczasowy 

rozwój dziecka, jego zachowanie, życie emocjonalne, sposób odżywiania, obciążenia 

rodzinne (np. schorzenia genetyczne lub dziedziczne), środowisko społeczne i rodzinne.



Badanie

.): 
Badanie fizykalne dziecka przeprowadza się dosłownie od stóp do głów, nie wolno 

pomijać żadnych okolic anatomicznych, przy czym – jak zwykle – musi ono być 

poprzedzone stosowną zgodą uprawionych do tego osób lub instytucji. Wszelkie blizny, 

gojące się obrażenia i świeże obrażenia muszą być odnotowane.

Każde obrażenie, każda blizna i każda inna zmiana patologiczna musi zostać dokładnie 

zbadana i szczegółowo opisana. Optymalna taktyka dokumentowania obejmuje pisemny 

opis, nanoszenie na schematy anatomiczne i fotografowanie z miarką. 



Rodzaje obrażeń w przypadkach przemocy fizycznej

.): 
Obrażenia głowy wszystkich rodzajów: rozpoznawanie nieprzypadkowych, czyli 

zadanych przez drugą osobę, obrażeń głowy (stanowiących tzw. zespół dziecka 

potrząsanego), jest bardzo trudnym i kontrowersyjnym zadaniem, które wymaga 

wielodyscyplinarnej oceny objawów klinicznych i radiologicznych.

Obrażenia zewnętrzne: szczególnie istotne jest rozpoznawanie śladów po uderzeniu 

otwartą ręką i pięścią, chwytaniu ręką, szczypaniu i dźganiu palcami; niektóre rodzaje 

obrażeń, np. oparzenia od żarzącego się papierosa, są łatwe do rozpoznania.

Obrażenia brzucha: wszystkie narządy wewnętrzne brzucha mogą zostać uszkodzone na 

skutek bezpośredniego urazu, np. uderzenia pięścią, nadepnięcia.

Obrażenia klatki piersiowej: urazy ściskające i miażdżące mogą skutkować poważnymi 

obrażeniami, w tym złamaniami żeber, rozerwaniem dużych naczyń krwionośnych, 

wylewami krwawymi do tkanek serca.

Obrażenia kośćca: spotyka się szerokie spektrum tych obrażeń, począwszy od złamań 

otwartych, przez złamania przynasadowe kości długich, po złamania podokostnowe.

.


