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Eliška Popelová a kol. 



• 77 dětí ve věku 0-2 roky s podezřením na 
týrání/zanedbávání 

• 6 dětí ze studie vyřazeno 
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Na jakém oddělení byli pacienti 
hospitalizováni? 
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Jaké byly zhotoveny rentgenové 
snímky? 
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• dvouměsíční s 
hematomem v obličeji 
a na sternu 

• šestiměsíční s již 
druhou frakturou 
kalvy 

• osmiměsíční s SD a RH 
bez traumatu 



Jaká byla incidence klinicky 
němých zlomenin? 

[NÁZEV 
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[PROCENTO] 

zobrazení celého 
skeletu; 28; 39% 
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Klinicky němé zlomeniny 

10 pacientů, 36 zlomenin 

 

 



Klinicky němé zlomeniny 

14 klasických metafyzárních lézí 

14 zlomenin žeber 

8 zlomenin diafýzy, metafýz, klíční kosti, metatarzu 

 

 

















Klinicky němé zlomeniny 

9/10 pacientů mělo alespoň jednu frakturu s vysokou 
specificitou pro týrání 
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Klinicky němé zlomeniny 

71 pacientů 

1/3 zobrazení celého skeletu 

1/3 pacientů se zobrazením skeletu měla klinicky 
němou frakturu  

1/3 pacientů s klinicky němou frakturou neměla 
zmínku o fraktuře v radiologické zprávě 
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Skelet bez traumatických změn 





2 





Skelet bez 
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Kritéria pro správné vyhodnocení 
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Kritéria pro správné vyhodnocení 

• Pomyslet na možnost 
týrání 

• Mít k dispozici správné 
vyšetření 

• Vědět, co hledám 




