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W Stanach Zjednoczonych:
1. Postrzał

najczęściej dotyczą SŁABO WYKSZTAŁCONYCH, NIEŻONATYCH, 
CIEMNOSKÓRYCH MĘŻCZYZN,
średnia wieku = 34 lata,
śmiertelność po przyjęciu do szpitala sięga 52-95%

2. Próby samobójcze, samookaleczenia
3. Wypadki komunikacyjne
4. Inne, w tym pogryzienie przez psa (głównie dzieci)

W Polsce:
1. Wypadki komunikacyjne
2. Pobicia, wbicie ostrego ciała obcego
3. Wypadki przy pracy
4. Inne, w tym obrażenia na skutek wybuchu petardy/fajerwerku, postrzału. 

* Zafonte RD, Wood DL, Harrison-Felix CL, Millis SR, Valena NV. Severe penetrating head injury: a study of outcomes. 
Arch Phys Med. Rehabil 2001; 81: 306-310.
* *Czyżewski P, Blok T, Błaszczyk M, Moskal J. Urazy penetrujące – rzadkie przypadki obrażeń głowy i mózgu. Neuroskop 2006; 8: 53-60.





CIENIODAJNE NIECIENIODAJNE

1. Obiekty metalowe
2. Fragmenty kości

1. Fragmenty szkła
2. Obiekty z tworzyw sztucznych
3. Drewno
4. Ości rybie i kości drobiu



Dnia 05.04.2012 roku został 
przywieziony chory K. R. lat 
32 z powodu rany 
penetrującej w okolicy 
prawej gałki ocznej. Uraz 
nastąpił na skutek upadku 
z roweru na gałąź akacji. 
Pacjent do szpitala zgłosił się 
w 3 dobie po urazie.





Dnia 26.02.2015 roku 
pacjentka K. M. lat 38 
zgłosiła się w dniu urazu –
pobicie butelką szklaną. 
Rana w okolicy wargi dolnej 
penetrowała w głąb zatoki 
szczękowej po stronie 
prawej.



1. Brak zdiagnozowania obecności ciała obcego powoduje powstanie stanu zapalnego 
i wydłużenie czasu gojenia ran pourazowych. 

2. W każdym przypadku wystąpienia powikłań zapalnych w przebiegu gojenia ran 
pourazowych należy wykluczyć obecność ciała obcego w tkankach. 

3. Wykrycie niecieniodajnych ciał obcych w tkankach miękkich twarzy wymaga 
zastosowania USG lub MRI.  

4. Znajomość okoliczności wypadku oraz dokładna rewizja ran pourazowych pozwala 
na usunięcie większości niecieniodajnych fragmentów tworzyw sztucznych, szkła 
czy drewna.




