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dlouhé kosti ostatní skelet

humerus (AP) hrudník (AP, obě šikmé projekce)
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femur (AP) lebka (AP, bočně)

bérec (AP)

noha (DP)
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1 Standards for Radiological Investigations of Suspected Non-accidental Injury, The Royal College of

Radiologists and Royal College of Paediatrics and Child Health, 2008, str. 45

2 Criteria ACRA Suspected Physical Abuse in Child, American College of Radiology, 2012; str 8. 
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Diagnostic accuracy of postmortem MRI for 
musculoskeletal abnormalities in fetuses and 
children
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Doporučený postup

< 2 roky

zobrazení celého skeletu dle klinického nálezu

CT/MR mozku

UZ/CT břicha a hrudníku







„CHOP clinical pathways“

„child abuse“
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