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Propozycja  algorytmu opracowana przez  Zespół  PTChDz
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 Urazy głowy - główna przyczyna zgonów „urazowych” u 
dzieci

 Obniżenie śmiertelności  - prewencja groźnych powikłań  
lekkich urazów głowy

 Urazy lekkie – około 80% wszystkich urazów głowy

 Brak jest jednoznacznej definicji lekkiego urazu głowy
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 Różnorodność klasyfikacji

 Różnorodność postępowania 
a. rodzaj badań obrazowych 
b. wskazania do ich wykonania
c.  wskazania do hospitalizacji
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Polskie Towarzystwo Chirurgów Dziecięcych proponuje:
1.Przyjąć definicję lekkiego izolowanego urazu głowy 

zaproponowaną przez Amerykańską Akademię Pediatryczną

 15 punktów GCS
 Badanie neurologiczne - brak odchyleń od stanu prawidłowego 
 Brak fizykalnych objawów złamania czaszki
 Okres utraty przytomności nie przekracza 1 minuty
 Ujemny wywiad dotyczący schorzeń neurologicznych

 Ryzyko powikłań śródczaszkowych < 1: 5 000

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=LT5XlQ_smZTt0M&tbnid=ORT9MlVZhS8VUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.rynekzdrowia.pl/Chirurgia/Lekki-uraz-glowy-u-dzieci-propozycja-algorytmu-postepowania-klinicznego,101281,3.html&ei=EooNVIWOLonAPPnGgZAM&bvm=bv.74649129,d.ZWU&psig=AFQjCNGLSJnGpdwREJ0qdT1Zqu6ObOGJ9Q&ust=1410259716726034
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=LT5XlQ_smZTt0M&tbnid=ORT9MlVZhS8VUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.rynekzdrowia.pl/Chirurgia/Lekki-uraz-glowy-u-dzieci-propozycja-algorytmu-postepowania-klinicznego,101281,3.html&ei=EooNVIWOLonAPPnGgZAM&bvm=bv.74649129,d.ZWU&psig=AFQjCNGLSJnGpdwREJ0qdT1Zqu6ObOGJ9Q&ust=1410259716726034


Polskie Towarzystwo Chirurgów Dziecięcych proponuje:

2. Utrzymać Skalę Śpiączki Glasgow do oceny poziomu świadomości i
monitorowania zmian stanu neurologicznego dziecka po urazie, a
dla dzieci małych do 3 roku życia zmodyfikowaną skalę Glasgow
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Otwieranie oczu spontaniczne 4

na bodźce słowne 3

na ból 2

brak reakcji 1

Odpowiedź słowna zorientowany 5

splątany 4

niewłaściwe słowa 3

niezrozumiałe dźwięki 2

brak reakcji 1

Odpowiedź ruchowa spełnia polecenia 6

lokalizuje bodźce bólowe 5

reakcja wycofania na ból 4

reakcja zgięciowa na ból 3

reakcja wyprostna na ból 2

brak reakcji 1



Otwieranie oczu spontaniczne 4

na bodźce słowne 3

na ból 2

brak reakcji 1

Odpowiedź słowna gruchanie, gaworzenie 5

płacze, niespokojne 4

płacz na bodźce bólowe 3

jęczy na bodźce bólowe 2

brak reakcji 1

Odpowiedź ruchowa normalne ruchy 6

reakcja wycofania na dotyk 5

reakcja wycofania na ból 4

nieprawidłowa reakcja zgięciowa  3

nieprawidłowa reakcja wyprostna 2

brak reakcji 1



Polskie Towarzystwo Chirurgów Dziecięcych proponuje:

3. Zmodyfikować i doprecyzować skalę ryzyka zaproponowaną przez
Kwiatkowskiego i wsp. dla postępowania diagnostyczno-
leczniczego u dziecka po lekkim i średniociężkim urazie głowy.
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Czynniki ryzyka urazu                Czynniki ryzyka dzieci

Ryzyko wysokie Ryzyko średnie Ryzyko niskie

GCS  13 – 12 Utrata przytomności >1 min GCS   15

Obniżenie GCS o 2 pkt w 
czasie obserwacji

Senność Bez utraty przytomności

Drgawki Bóle głowy Wymioty< 3razy

Objawy oponowe (+) Wymioty >3 razy Bez objawów oponowych

Objawy ogniskowe (+) Niepamięć wsteczna Bez objawów ogniskowych

Krwiak podczepcowy Drgawki w wywiadzie Bez śladu urazu miejscowego

Wyczuwalne wgniecenie 
czaszki

Uraz wielomiejscowy

Uraz otwarty głowy Uraz twarzoczaszki

Schorzenia hematologiczne,
chemo i /lub radioterapia (+)

Podejrzenie dziecka pobitego

Uraz wielonarządowy
Upadek z wysokości > 60cm

Niemowlę <6m-cy
Wypadek komunikacyjny, 
upadek z wysokości, 30-60cm
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ci

Ryzyko wysokie Ryzyko średnie Ryzyko niskie

-potrącenie przez pojazd 
znajdujący się w ruchu, 
-uderzenie przez przedmiot 
znajdujący się w ruchu,              
- uraz w nieznanych 
okolicznościach,                                     
-uraz u dziecka z 
upośledzeniem umysłowym, z 
ograniczonym kontaktem ze 
względu na chorobę 
podstawową (MPD, autyzm 
itp.),                                                                          
-uraz u dziecka z domu opieki 
społecznej lub z utrudnionym 
kontaktem z rodzicami z 
innych względów 
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 Wprowadzić  badanie 
infraskanerem do 
diagnostyki lekkich i 
średniociężkich urazów 
głowy w związku z 
doniesieniami o możliwości 
wykrycia krwawienia 
środczaszkowego przy 
pomocy przenośnego 
spektroskopu bliskiej 
podczerwieni, u dzieci 
powyżej 3 roku życia, 
spełniających kryteria 
kwalifikacji,
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ABCDE

Transport do najbliższego szpitala , w 
którym udzielane są dzieciom 
świadczenia neurochirurgiczne 

Hospitalizacja /w zależności od stanu 
pacjenta/ w oddziale chirurgii 
dziecięcej, neurochirurgicznym lub IOT

Diagnostyka obrazowa /TK/, 
wdrożenie leczenia w tym również 
leczenia operacyjnego
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ABCDE

Transport do szpitala , w którym jest oddział 
chirurgii dziecięcej oraz możliwość  
neurochirurgicznego leczenia dziecka

Hospitalizacja w SOR lub  w oddziale 
chirurgii dziecięcej

Konsultacja neurologiczna, /w przypadku 
wskazań  okulistyczna/ i badania obrazowe 
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USG przezciemiączkowe

USG (-)         obserwacja 12-48 godzin 

a. stan dobry, bez dolegliwości 
wypis do domu, ocena neurologiczna po 2 – 3 tygodniach 

b. pojawiają się objawy - neurolog                    
TK głowy
1. TK (-) dalsza obserwacja
2. TK (+) konsultacja neurochirurgiczna, ew. operacja

USG (+)       TK głowy
1. TK (-)  dalsza obserwacja
2. TK (+) konsultacja neurochirurgiczna, ew. operacja

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=LT5XlQ_smZTt0M&tbnid=ORT9MlVZhS8VUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.rynekzdrowia.pl/Chirurgia/Lekki-uraz-glowy-u-dzieci-propozycja-algorytmu-postepowania-klinicznego,101281,3.html&ei=EooNVIWOLonAPPnGgZAM&bvm=bv.74649129,d.ZWU&psig=AFQjCNGLSJnGpdwREJ0qdT1Zqu6ObOGJ9Q&ust=1410259716726034
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=LT5XlQ_smZTt0M&tbnid=ORT9MlVZhS8VUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.rynekzdrowia.pl/Chirurgia/Lekki-uraz-glowy-u-dzieci-propozycja-algorytmu-postepowania-klinicznego,101281,3.html&ei=EooNVIWOLonAPPnGgZAM&bvm=bv.74649129,d.ZWU&psig=AFQjCNGLSJnGpdwREJ0qdT1Zqu6ObOGJ9Q&ust=1410259716726034


ABCDE

Transport do szpitala , w którym jest oddział 
chirurgii dziecięcej oraz możliwość  
neurochirurgicznego leczenia dziecka

Hospitalizacja w SOR lub  w oddziale 
chirurgii dziecięcej

Konsultacja neurologiczna,   okulistyczna w 
razie wskazań i  TK głowy
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Tomografia komputerowa

TK (-)  - obserwacja szpitalna 24 -48 godzin
a. stan ogólny dobry, bez dolegliwości

wypis do domu, kontrola u neurologa po 2 – 3 tyg.  
b.  pojawiają się lub narastają objawy – neurolog, pediatra

ew. powtórzenie TK
1. TK (-) – dalsza obserwacja
2. TK (+)  - neurochirurg, ew. operacja 

TK (+)                   neurochirurg , ew. operacja 
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ABCDE

Transport do szpitala , w którym jest 
możliwość neurochirurgicznego leczenia 
dziecka

Hospitalizacja w SOR lub  w oddziale 
chirurgii dziecięcej

Konsultacja neurologiczna, okulistyczna 
w razie wskazań i  badania obrazowe
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Infraskaner

Infraskaner (-) - obserwacja szpitalna przez 24 -48 godzin.                                               
a. stan ogólny dobry, bez dolegliwości

wypis do domu,  kontrola u neurologa po 2 – 3 tygodniach
b. narastanie objawów – TK 

1. TK (-) – dalsza obserwacja
2. TK (+)  - neurochirurg, ew. operacja 

Infraskaner (+) - TK głowy
TK(-)   a. obserwacja szpitalna przez 24 -48 godzin.

stan ogólny dobry, bez dolegliwości  i objawów 
wypis do domu, kontrola u neurologa po 2 – 3
tygodniach 

b. narastanie objawów – neurolog, powtórzenie INF
1. INF (-) - dalsza obserwacja. 

1.1. brak poprawy lub narastanie objawów
powtórzenie badania TK głowy
TK (-) – pediatra, neurolog
TK  (+)– neurochirurg, operacja
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ABCDE

Transport do najbliższego szpitala , w 
którym znajduje się chirurgia dziecięca

Badanie lekarskie z oceną stanu 
neurologicznego dziecka
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Obserwacja w izbie przyjęć/SOR przez 4 -5 godzin po urazie 
USG przezciemiączkowe

USG (-)   - stan ogólny dobry, bez dolegliwości i objawów
wypis do obserwacji domowej                           

USG(-)     - pojawienie się dolegliwości – neurolog,
kontrolne USG przezciemiączkowe vs. bad.  TK
USG (-) lub TK(-) - hospitalizacja w oddziale

chirurgii dziecięcej 
USG(+) – TK głowy i  neurochirurg ew. operacja 
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Obserwacja 6 -12 godzin w SOR/oddziale chirurgii dziecięcej

1. Stan ogólny dobry, bez dolegliwości 
Wypis do dalszej obserwacji w warunkach domowych    

2. Jeśli podczas obserwacji pojawiły się dolegliwości –
konsultacja neurologiczna i bad.TK głowy.
a. TK (-) – ocena pediatryczna
b. TK (+)– konsultacja neurochirurgiczna

ew.operacyjnego. 
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Infraskaner

INK(-) - stan ogólny dobry, bez dolegliwości
wypis do domu

INK (+) - TK   głowy.
TK głowy (-)  - stan ogólny dobry, bez dolegliwości

wypis do domu
TK  głowy(-) - podczas obserwacji objawy narastają

konsultacja neurologiczna oraz 
powtórzenie INK

TK głowy (+) – konsultacja neurochirurgiczna
ew. operacja                                                                
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Postępowanie w ranach tłuczonych głowy

 Rany pojedyncze głowy długości do 5 cm, bez uszkodzenia 
kości, bez utraty przytomności – toaleta, rewizja rany, 
szycie w znieczuleniu miejscowym 1% lignokainą

 Rany o długości > 5cm, rany mnogie  oraz rany pojedyncze 
głowy długości do 5 cm z linijnym pęknięciem kości lub u 
dziecka małego do 3 – 4 roku życia – toaleta, opracowanie 
chirurgiczne rany na bloku operacyjnym w ramach 
hospitalizacji
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Czynniki kwalifikujące dziecko do badania infraskanerem

wiek 3-18 r.ż – /u dzieci młodszych często problem techniczny z 
wykonaniem badania wynikający z konieczności przyłożenia skanera w 4 
symetrycznych miejscach/
stan świadomości - GCS = 13-15 pkt.
utrata przytomności nie przekraczająca 30 minut
brak uszkodzeń skóry na głowie w miejscach przewidzianych do badania 
głowy infraskanerem
brak objawów fizykalnych  złamania kości czaszki
pacjenci bez przeszłości neurologicznej i neurochirurgicznej w 
wywiadzie
uraz głowy nie związany z wcześniejszym omdleniem
dzieci do trzeciej doby po urazie/ze względu na hemolizę krwi/
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Dziękuję Państwu za uwagę

Postępowanie  w urazach głowy u dzieci

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=LT5XlQ_smZTt0M&tbnid=ORT9MlVZhS8VUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.rynekzdrowia.pl/Chirurgia/Lekki-uraz-glowy-u-dzieci-propozycja-algorytmu-postepowania-klinicznego,101281,3.html&ei=EooNVIWOLonAPPnGgZAM&bvm=bv.74649129,d.ZWU&psig=AFQjCNGLSJnGpdwREJ0qdT1Zqu6ObOGJ9Q&ust=1410259716726034
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=LT5XlQ_smZTt0M&tbnid=ORT9MlVZhS8VUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.rynekzdrowia.pl/Chirurgia/Lekki-uraz-glowy-u-dzieci-propozycja-algorytmu-postepowania-klinicznego,101281,3.html&ei=EooNVIWOLonAPPnGgZAM&bvm=bv.74649129,d.ZWU&psig=AFQjCNGLSJnGpdwREJ0qdT1Zqu6ObOGJ9Q&ust=1410259716726034

