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Postępowanie w lekkich i średniociężkich 
urazach głowy u dzieci - wytyczne Polskiego 
Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych
Management of minor to mid-severe head trauma in children - Guidelines 
of the Polish Association of Paediatric Surgeons

Grażyna Skotnicka-Klonowicz*, Jan Godziński, Adam Hermanowicz, Jan Wendland, Erwin Strzesak, 

Krzysztof Strzyżewski, Piotr Czauderna

* W imieniu zespołu powołanego przez ZG PTCHD - Oddział Kliniczny Medycyny Ratunkowej dla Dzieci, Uniwersytecki Szpital  

Kliniczny nr 4 im. Marii Konopnickiej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Standardy Medyczne/Problemy Chirurgii Dziecięcej  2014  T. 4  42-50

Założenie: 
1.	Urazy	 głowy	 stanowią	 przyczynę	 zgłaszania	 się	

do	szpitalnych	oddziałów	ratunkowych	około	1/3	
wszystkich	dzieci	z	urazem.	Np.	w	doświadczeniu	
Oddziału	Klinicznego	Medycyny	Ratunkowej	 dla	
Dzieci	USK	nr	4	 im.	Marii	Konopnickiej	w	Lodzi	
w	2011	roku	ich	udział	wśród	wszystkich	dzieci	
z	urazem	zgłaszających	się	do	Oddziału	wyniósł	
24,7%.

2.	Brak	 jest	 jednoznacznej	 definicji	 lekkiego	urazu	
głowy,	a	kryteria	podziału	urazów	głowy	są	 róż-
ne1-6. 

3.	Wyniki	 badania	 ankietowego	 przeprowadzonego	
wśród	 chirurgów	 dziecięcych	 na	 terenie	 Polski	
wskazały	na	różnorodność	postępowania	w	przy-
padku	 lekkich	 i	 średniociężkich	 urazów	 głowy7. 
Kontrowersje	dotyczyły	przede	wszystkim	rodza-
ju	wykonywanych	badań	obrazowych	(Rtg	vs.TK),	
wskazań	do	 ich	wykonania	 i	wskazań	do	hospi-
talizacji.	Brak	 zasad	postępowania	 z	dziećmi	po	
średniociężkich	 i	 lekkich	urazach	głowy	podkre-
ślają	również	badacze	z	innych	krajów4-6,8-10.

W	oparciu	o	wprowadzoną	przed	40	laty	skalę	Glas-
gow	 oraz	 jej	 modyfikację	 dla	 dzieci	 małych	 urazy	
głowy	 dzieli	 się	 na	 urazy	 lekkie	 (15-13	 punktów),	
średnie	 -umiarkowane	 (12-9	 punktów)	 i	 ciężkie	 8	
i	 poniżej	 8	 punktów.	 Stosując	 ww.	 podział	 postę-
powanie	 diagnostyczne	 z	 dzieckiem	 z	 ciężkim	 lub	
średniociężkim	-umiarkowanym	urazem	głowy	win-
no	być	jednoznaczne:	hospitalizacja,	badanie	obra-
zowe	 -	 tomografia	komputerowa,	badanie	neurolo-
giczne	oraz	okulistyczne2-12.
Natomiast	 w	 przypadku	 dziecka	 z	 lekkim	 urazem	
głowy	 pojawia	 się	 pytanie	 o	 sposób	 postępowania,	
ponieważ	ta	grupa	jest	grupą	najbardziej	zróżnico-
waną,	a	odsetek	powikłań	-	wymagających	interwen-

cji	neurochirurgicznej	sięgać	może	nawet	do	83%13.
Inaczej	 definiuje	 lekki	 uraz	 głowy	 Amerykańska	
Akademia	 Pediatryczna,	 wg	 której	 mianem	 tym	
określa	 się	 uraz,	 który	 nie	 spowodował	 u	 dziecka	
utraty	 przytomności	 lub	 utrata	 przytomności	 nie	
przekraczała	 1	 minuty,	 stan	 świadomości	 dziecka	
podczas	pierwszego	badania	określony	był	wg	GSC	
na	15	punktów,	badanie	neurologiczne	nie	wykazy-
wało	odchyleń	od	normy	i	nie	stwierdzano	objawów	
klinicznych	 złamania	 kości	 czaszki.	 Dzieci	 mogą	
prezentować	 takie	objawy,	 jak	wymioty,	ból	głowy,	
senność.	Ryzyko	powikłań	śródczaszkowych	w	ww.	
grupie	jest	mniejsze	niż	1:5	000.
Stein	i	Doolin	wyróżniają	lekki	i	minimalny	uraz	gło-
wy,	 definiując	 ten	 ostatni	 jako:	 stan	 bez	 odchyleń	
od	 normy	 w	 zakresie	 neurologii,	 ze	 świadomością	
ocenioną	 na	 15	 punktów	 w	 GCS,	 bez	 niepamięci	
wstecznej	oraz	znamion	zewnętrznych	urazu13.
Kwiatkowski	 i	 wsp.	 na	 podstawie	 doświadczenia	 
w	leczeniu	urazów	głowy	u	dzieci	w	Oddziale	Neu-
rochirurgii	 Dziecięcej	 Uniwersyteckiego	 Szpitala	
Dziecięcego	w	Krakowie	zaproponowali	oparcie	po-
stępowania	diagnostycznego	o	stopień	ryzyka	urazu	
głowy,	który	określono	następująco:
Ryzyko wysokie -	GCS	13-12;	Obniżenie	GCS	o	2	
punkty	w	czasie	obserwacji;	Drgawki;	Objawy	opo-
nowe;	Objawy	ogniskowe;	Krwiak	podczepcowy;	Wy-
czuwalne	 wgniecenie	 czaszki;	 Uraz	 otwarty	 głowy;	
Wywiad	 w	 kierunku	 schorzeń	 hematologicznych,	
radio-	i	chemioterapii.	
Ryzyko średnie	 -	GCS	 -	 14;	Utrata	 przytomności	
>1	minuty;	Senność;	Bóle	głowy;	Wymioty	>3	razy;	
Niepamięć	 wsteczna;	 Drgawki	 w	 wywiadzie;	 Uraz	
wielomiejscowy;	 Uraz	 twarzoczaszki,	 ponadto	 do	
grupy	 tej	podejrzenie	dziecka	pobitego;	Noworodek	
lub	niemowlę	<6	miesiąca	życia.	
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Schemat 1. Postępowania diagnostyczno-leczniczego po urazach głowy u dzieci RYZYKO WYSOKIE (niezależnie od wieku dziecka)

Ryzyko niskie	-	GCS	-	15;	Uraz	niskoenergetyczny,	
Bez	utraty	przytomności	i	bez	niepamięci	wstecznej	
w	wywiadzie;	Wymioty	poniżej	3	razy;	Bez	dodatnich	
objawów	 oponowych;	 Bez	 śladu	 urazu	 miejscowe-
go12.
W oparciu o aktualne krajowe oraz zagraniczne 
algorytmy i wytyczne w postępowaniu z dziec-
kiem po urazie głowy, Polskie Towarzystwo Chi-
rurgów Dziecięcych proponuje:
1.	Przyjąć	definicję	 lekkiego	 izolowanego	urazu	gło-

wy	zaproponowaną	przez	Amerykańską	Akademię	
Pediatryczną	 (Komitet	 do	 Spraw	 Poprawy	 Jako-
ści).

2.	Utrzymać	 Skalę	 Śpiączki	 Glasgow	 do	 oceny	 po-
ziomu	 świadomości	 i	 monitorowania	 zmian	 sta-
nu	neurologicznego	dziecka	po	urazie,	a	dla	dzie-
ci	małych	do	3	 roku	życia	 zmodyfikowaną	skalę	
Glasgow	(Załącznik nr 1).

3.	Zmodyfikować	i	doprecyzować	skalę	ryzyka	zapro-
ponowaną	przez	Kwiatkowskiego	i	wsp.	dla	postę-
powania	 diagnostyczno-leczniczego	u	 dziecka	 po	
lekkim	i	średniociężkim	urazie	głowy.	Modyfikacja	
ta	polega	na	zliczeniu	do	grupy	ryzyka	wysokiego	
dzieci	ze	współistniejącym	urazem	wielonarządo-
wym	oraz	po	upadku	z	wysokości	>	60	cm	a	do	
grupy	ryzyka	średniego	dzieci	z	wypadku	komuni-
kacyjnego,	potrącone	przez	pojazd	znajdujący	się	
w	ruchu,	uderzone	przez	przedmiot	znajdujący	się	
w	ruchu,	po	upadku	z	wysokości	powyżej	30	cm,	
uraz	w	nieznanych	okolicznościach,	uraz	u	dziec-
ka	z	upośledzeniem	umysłowym,	z	ograniczonym	
kontaktem	 ze	 względu	 na	 chorobę	 podstawową	
(MPD,	autyzm	itp.)	oraz	u	dziecka	z	domu	opieki	
społecznej	lub	z	utrudnionym	kontaktem	z	rodzi-
cami	z	innych	względów	(zmodyfikowana	skala	ry-
zyka	poniżej).

 Ryzyko wysokie	 -	 GCS	 13-12;	 Obniżenie	 GCS	 
o	2	punkty	w	czasie	obserwacji;	Drgawki;	Objawy	
oponowe	 dodatnie;	 Objawy	 ogniskowego	 uszko-
dzenia	 oun;	 Krwiak	 podczepcowy;	 Wyczuwalne	
wgniecenie	 czaszki;	Uraz	 otwarty	 głowy;	Upadek	 
z	wysokości	 >60	 cm;	Wywiad	w	 kierunku	 scho-
rzeń	 hematologicznych,	 radio	 i	 chemioterapii.	
Współistnienie	urazu	wielonarządowego.	

 Ryzyko średnie	-	GCS	-	14;	Utrata	przytomności	
>1	minuty;	Senność;	Bóle	głowy;	Wymioty	>3	razy;	
Niepamięć	wsteczna;	Drgawki	w	wywiadzie;	Uraz	
wielomiejscowy;	 Uraz	 twarzoczaszki,	 Podejrze-
nie	 dziecka	 pobitego;	 Noworodek	 lub	 niemowlę	 
<6	miesiąca	życia	Wypadek	komunikacyjny,	upa-
dek	 z	 wysokości,	 potrącenie	 przez	 pojazd	 znaj-
dujący	 się	 w	 ruchu,	 uderzenie	 przez	 przedmiot	
znajdujący	się	w	ruchu,	po	upadku	z	wysokości	
powyżej	30	cm	ale	poniżej	60	cm,	uraz	w	niezna-
nych	okolicznościach,	uraz	u	dziecka	z	upośledze-
niem	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.	

 Ryzyko niskie	-	GCS	-	15;	Uraz	niskoenergetycz-
ny,	W	wywiadzie	 bez	niepamięci	wstecznej	 i	 bez	
utraty	przytomności;	Wymioty	poniżej	3	razy;	Bez	
dodatnich	objawów	oponowych;	Bez	śladu	urazu	
miejscowego4-	17.

4.	W	 związku	 z	 pojawiającymi	 się	 doniesieniami	 
o	 możliwości	 wykrycia	 krwawienia	 środczaszko-
wego	przy	pomocy	przenośnego	spektroskopu	bli-
skiej	podczerwieni,	u	dzieci	powyżej	3	roku	życia,	
spełniających	 kryteria	 kwalifikacji,	 wprowadzić	
badanie	 infraskanerem	 do	 diagnostyki	 lekkich	 i	
średniociężkich	urazów	głowy18-20	(Załącznik nr 2).

ABCDE

 Transport do najbliższego szpitala, w któ-
rym udzielane są dzieciom świadczenia 
neurochirurgiczne

Hospitalizacja /w zależności od stanu pa-
cjenta/ w oddziale chirurgii dziecięcej, neu-
rochirurgicznym lub IOT

Diagnostyka obrazowa /TK/, wdrożenie 
leczenia w tym również leczenia operacyj-
nego
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Postępowanie diagnostyczno-lecznicze  
po urazach głowy u dzieci
I. Ryzyko wysokie	 (niezależnie	 od	wieku	dziecka)	 

- Schemat 1.
1.	Ocena	 i	zabezpieczenie	podstawowych	funkcji	

życiowych	(ABCDE).
2.	Transport	 do	 najbliższego	 szpitala,	 w	 którym	

jest	 oddział	 neurochirurgii	 dziecięcej	 lub	 od-
dział	neurochirurgii	przyjmującej	dzieci	-	skra-
ca	 to	czas	przekazania	dziecka	po	urazie	gło-
wy	 do	 leczenia	 wysokospecjalistycznego	 oraz	
zmniejsza	koszty	ochrony	zdrowia.

3.	Przyjęcie	 do	 oddziału	 (w	 zależności	 od	 stanu	
dziecka	 -	 chirurgia	 dziecięca,	 neurochirurgia,	
OIT),	 diagnostyka	 obrazowa	 i	 ocena	 neurolo-
giczna	 i	 ewentualnie	 neurochirurgiczna	 oraz	
ewentualne	wdrożenie	 leczenia,	w	 tym	opera-
cyjnego.	

II. Ryzyko średnie (niezależnie	od	wieku)
1.	Ocena	i	zabezpieczenie	podstawowych	czynno-

ści	życiowych	(ABCDE).
2.	Transport	 do	 najbliższego	 szpitala,	 w	 którym	

znajduje	 się	 oddział	 chirurgii	 dziecięcej	 oraz	
możliwość	w	razie	potrzeby	leczenia	neurochi-
rurgicznego.	

3.	Badanie	 lekarskie	 (z	dokładnie	 zebranym	wy-
wiadem	 dotyczącym	 okoliczności	 wypadku	 
i	 zachowania	 się	 dziecka	 po	 wypadku	 oraz	
przeszłości	 chorobowej	 dziecka),	 konsulta-
cja	 neurologiczna	 i	 okulistyczna	 i	 obserwacja	 
w	SOR	lub	w	oddziale	chirurgii	dziecięcej,	ba-
dania	obrazowe.

U dziecka poniżej 1 roku, z niezarośniętym 
ciemieniem - Schemat 2a.
  USG	przezciemiączkowe	
  Wynik	bad.	USG	 (-)	 -	 obserwacja	 szpitalna	 

Schemat 2a. Schemat postępowania diagnostyczno-leczniczego po urazach głowy u dzieci RYZYKO ŚREDNIE - Dzieci poniżej  
1 roku z niezarośniętym ciemieniem

ABCDE

Transport do szpitala, w którym jest oddział 
chirurgii dziecięcej oraz możliwość neuro-
chirurgicznego leczenia dziecka

Hospitalizacja w SOR lub w oddziale chirur-
gii dziecięcej

Konsultacja neurologiczna (w przypadku 
wskazań okulistyczna) i badania obrazowe 

USG PRZEZCIEMIĄCZKOWE

 USG (-)
obserwacja 12-48 godzin

Stan dobry, bez dolegliwości

Wypis do domu 

Kontrola u neurologa 
po 2-3 tygodniach

Narastanie objawów

Konsultacja neurologiczna 

USG przezciemiączkowe lub TK głowy

Dalsze postępowanie w zależności 
od wyniku badań obrazowych

 USG (+)
TK głowy, 

Konsultacja neurochirurgiczna
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(w	 zależności	 od	 stanu	 ogólnego	 dziecka	 
i	mechanizmu	urazu)	12-24-48	godzin

  Stan	 ogólny	 dobry,	 brak	 objawów	neurolo-
gicznych,	 brak	 cech	 wzmożonego	 ciśnienia	
śródczaszkowego	-	wypis	do	domu

  Kontrola	u	neurologa	po	2-3	tygodniach
  Wynik	 bad.	 USG(-),	 ale	 podczas	 obserwa-

cji	 nasila	 się	 niepokój,	 senność,	 ewentual-
nie	 pojawiają	 się	 zaburzenia	 neurologiczne	 
-	konsultacja	neurologiczna,	kontrolne	USG	
przezciemiączkowe	i/lub	bad.	TK	głowy

  Wynik	 bad.	 USG(+)	 -	 badanie	 TK	 głowy	 
i	konsultacja	neurochirurgiczna.	

U dziecka między 2 a 3 rokiem życia 
- Schemat 2b 
  bad.	TK	głowy	TK	(-)	-	obserwacja	szpitalna	

24	-48	godzin
  Podczas	 obserwacji	 szpitalnej	 stan	 ogólny	

dziecka	 dobry,	 w	 badaniu	 przedmiotowym	

wykonanym	przez	chirurga	dziecięcego	brak	
objawów	 neurologicznych,	 takich	 jak:	 do-
datnie	objawy	oponowe	-	sztywność	karku,	
objawy	 ogniskowego	 uszkodzenia	 oun	 lub	
świadczące	 o	 uszkodzeniu	 nerwów	 czasz-
kowych,	 brak	 cech	 wzmożonego	 ciśnienia	
śródczaszkowego	-	wypis	do	domu.	Kontrola	
u	neurologa	po	2-3	tygodniach

  TK(-)	-	podczas	obserwacji	narasta	niepokój,	
senność,	bóle	i	zawroty	głowy,	utrzymują	się	
wymioty	-	konsultacja	neurologiczna,	ocena	
pediatryczna	 ewentualne	 powtórzenie	 bad.	
TK	

  Bad.	TK	(-)	-	dalsza	obserwacja	szpitalna	
  Bad.	TK	(+)	-	konsultacja	neurochirurgiczna,	

ewentualnie	wdrożenie	leczenia,	w	tym	ope-
racyjnego.	

ABCDE

Transport do szpitala, w którym jest oddział 
chirurgii dziecięcej oraz możliwość neuro-
chirurgicznego leczenia dziecka

Hospitalizacja w SOR lub w oddziale  
chirurgii dziecięcej

Konsultacja neurologiczna, okulistyczna  
w razie wskazań i TK głowy

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

TK (-)
obserwacja 24-48 godzin 

TK (+)
TK głowy, 

Konsultacja neurochirurgiczna 
ewentualne wdrożenie leczenia 

w tym operacyjnego

Schemat 2b. Schemat postępowania diagnostyczno-leczniczego po urazach głowy u dzieci RYZYKO ŚREDNIE - Dzieci między 2 a 3 
rokiem życia 

Stan dobry, bez dolegliwości

Wypis do domu 

Kontrola u neurologa 
po 2-3 tygodniach

Narastanie objawów

Konsultacja neurologiczna 

Konsultacja pediatryczna 
ew. powtórne TK

Konsultacja neurochirurgiczna ewentualne wdrożenie leczenia
w tym operacyjnego
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U dziecka >3 roku życia - Schemat 2c
  W	oddziałach	nieposiadających	 infraskane-

ra	oraz	u	dzieci	niespełniających	kryteriów	
kwalifikujących	do	badania	infraskanerem-	
postępowanie	jak	punkcie	II.3b

  W	 oddziałach	 posiadających	 infraskaner	
oraz	u	dzieci	 spełniających	kryteria	do	ba-
dania	infraskanerem	-	należy	przeprowadzić	
badanie	infraskanerem

  Wynik	 bad.	 infraskaner	 (-)	 -	 obserwacja	
szpitalna	 przez	 24-48	 godzin.	 Stan	 ogólny	
dobry,	brak	objawów	neurologicznych,	brak	
cech	wzmożonego	ciśnienia	śródczaszkowe-
go	-	wypis	do	domu.	Kontrola	u	neurologa	po	
2-3	tygodniach	

  Wynik	bad.	infraskanerem	(+)	-	bad.	TK	gło-
wy.	 Jeśli	 wynik	 bad.	 TK(-)	 -	 to	 obserwacja	
szpitalna	przez	24-48	godzin

  Jeśli	 po	 (-)	 bad.	 TK	 głowy	 stan	 ogólny	 pa-
cjenta	 jest	 dobry,	 brak	 objawów	 neurolo-
gicznych,	 brak	 cech	 wzmożonego	 ciśnienia	
śródczaszkowego	-	wypis	do	domu.	Kontrola	
u	neurologa	po	2-3	tygodniach

  Jeśli	po	(-)	bad.	TK	głowy	podczas	obserwa-
cji	narastają	niepokój	dziecka,	senność,	bóle	 
i	 zawroty	 głowy,	 utrzymują	 się	 wymioty	 
-	konsultacja	neurologiczna	oraz	powtórzenie	
badania	infraskanerem	(o	ile	jest	dostępny)

  Wynik	bad.	infraskanerem	(-),	to	dalsza	ob-
serwacja.	Brak	poprawy	lub	narastanie	ob-

ABCDE

Transport do szpitala, w którym jest możli-
wość neurochirurgicznego leczenia dziecka

Hospitalizacja w SOR lub w oddziale chirur-
gii dziecięcej

Konsultacja neurologiczna, okulistyczna  
w razie wskazań i badania obrazowe

INFRASKANER

Inf (-)
Obserwacja 24-48 godzin 

Inf (+) 
TK głowy

Schemat 2c. Schemat postępowania diagnostyczno-leczniczego po urazach głowy u dzieci RYZYKO ŚREDNIE - Dzieci > 3 roku życia

Stan dobry, bez dolegliwości

Wypis do domu 

Kontrola u neurologa 
po 2-3 tygodniach

Narastanie objawów TK (-)
Dalsza obserwacja

TK (+)
Konsultacja 

neurochirurgiczna, leczenie 
lub operacja TK głowy

TK (-)
Dalsza obserwacja

Poprawa stanu ogólnego
Wypis do domu 

Kontrola neurologiczna 
po 2-3 tygodniach

*W Oddziałach nie posiadających infraskanera postępowanie takie jak w schemacie 2b

Narastanie objawów
Ocena pediatryczna, 

neurologiczna, dalsza 
diagnostyka

TK (+)
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jawów	klinicznych,	mimo	ujemnego	badania	
infraskanerem	-	to	konieczne	jest	powtórze-
nie	badania	TK	głowy

  Jeśli	wynik	ponownego	bad.	TK	(-)	-	to	ocena	
pediatryczna	oraz	ocena	neurologiczna

  Jeśli	wynik	ponownego	bad.	TK	(+)	-	konsul-
tacja	neurochirurgiczna,	ewentualnie	wdro-
żenie	leczenia,	w	tym	operacyjnego.

III. Ryzyko niskie (niezależnie	od	wieku	dziecka)
1.	Ocena	i	zabezpieczenie	podstawowych	czynno-

ści	życiowych	(ABCDE)
2.	Transport	 do	 najbliższego	 szpitala,	 w	 którym	

znajduje	się	oddział	chirurgii	dziecięcej
3.	Badanie	 lekarskie	 (z	 dokładnie	 zebranym	wy-

wiadem	 dotyczącym	 okoliczności	 wypadku	 
i	zachowania	się	dziecka	po	wypadku	oraz	prze-
szłości	chorobowej	dziecka),	z	oceną	stanu	neu-
rologicznego	dziecka.
3a. U dziecka poniżej 1 roku z niezarośnię-

tym ciemieniem - Schemat 3a 
  Obserwacja	w	izbie	przyjęć/SOR	przez	4-5	

godzin	po	urazie,	 a	następnie	 -	bad.	USG	
przezciemiączkowe.	 Wynik	 bad.	 USG	 (-)	
oraz	stan	ogólny	pacjenta	dobry,	brak	ob-

jawów	 podmiotowych	 i	 przedmiotowych	 
-	wypis	do	obserwacji	domowej.	Wynik	bad.	
USG(-),	 ale	 podczas	 obserwacji	 pojawiły	
się:	 niepokój,	 senność,	 wymioty	 ewentual-
nie	pojawiają	 się	 zaburzenia	neurologiczne	 
-	konsultacja	neurologiczna,	kontrolne	USG	
przezciemiączkowe	vs.	bad.	TK	głowy.

  Wynik	 powtórnego	 bad.	 USG	 (-)	 lub	 TK(-)	 
-	hospitalizacja	w	oddziale	chirurgii	dziecię-
cej

  Wynik	 powtórnego	 bad.	 USG(+)	 -	 wykonać	
bad.	 TK	 głowy	 i	 konsultacja	 neurochirur-
giczna,	 ewentualnie	 wdrożenie	 leczenia,	 
w	tym	operacyjnego.	

3b. U dziecka między 2 a 3 rokiem życia - 
Schemat 3b 

  Obserwacja	 6-12	 godzin	 w	 SOR/oddziale	
chirurgii	dziecięcej.	Stan	ogólny	dobry,	brak	
objawów	podmiotowych	i	przedmiotowych	-	
wypis	 do	 dalszej	 obserwacji	 w	 warunkach	
domowych.	 Jeśli	 podczas	 obserwacji	 poja-
wiły	się	niepokój,	senność,	wymioty	ewentu-
alnie	pojawiają	się	zaburzenia	neurologiczne	
-	konsultacja	neurologiczna	i	bad.TK	głowy.

ABCDE

Transport do szpitala, w którym znajduje 
się oddział chirurgii dziecięcej

Badanie lekarskie z oceną stanu  
neurologicznego dziecka, USG przezcie-
miączkowe po 4-5 godzinach od urazu

USG PRZEZCIEMIĄCZKOWE

USG (-)
obserwacja 4-5 godzin 

 USG (+)
TK głowy, 

Konsultacja neurochirurgiczna,
leczenie ew. operacyjne

Stan dobry, bez dolegliwości Narastanie objawów

Konsultacja neurologiczna
Usg przezciemiączkowe lub TK

Badanie (-)
Hospitalizacja w Oddziale 

Chirurgii Dziecięcej 

Badanie(+) 
Konsultacja neurochirurgiczna

leczenie ew. operacyjne 

Wypis do domu

Schemat 3a. Schemat postępowania diagnostyczno-leczniczego po urazach głowy u dzieci RYZYKO NISKIE - Dzieci poniżej 1 roku 
z niezarośniętym ciemieniem
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  Jeśli	wynik	bad.	TK	(-)	-	ocena	pediatryczna	
  Jeśli	wynik	bad.	TK	(+)	-	konsultacja	neuro-

chirurgiczna,	 ewentualnie	wdrożenie	 lecze-
nia,	w	tym	operacyjnego.	

3c. U dziecka >3 roku życia - Schemat 3c
  W	oddziałach	nieposiadających	infraskane-

ra	oraz	u	dzieci	niespełniających	kryteriów	
kwalifikujących	do	badania	infraskanerem	
dalsze	postępowanie	jak	w	punkcie	I.3b

  W	oddziałach	posiadających	infraskaner	u	
pacjentów	spełniających	kryteria	do	bada-
nia	infraskanerem	-	przeprowadzić	badanie	
infraskanerem

  Wynik	bad.	 infraskanerem	 (-)	 -	 stan	 ogól-
ny	 dobry,	 brak	 objawów	 neurologicznych,	
brak	cech	wzmożonego	ciśnienia	śródczasz-
kowego	-	wypis	do	domu

  Wynik	 bad.	 infraskanerem	 (+)	 -	 wykonać	
bad.	TK	głowy

  Wynik	bad.	TK	głowy	(-)	-	stan	ogólny	dobry,	
brak	objawów	neurologicznych,	brak	 cech	
wzmożonego	 ciśnienia	 śródczaszkowego	 
-	wypis	do	domu.	Wynik	bad.	TK	głowy	(-)	
-	 podczas	 obserwacji	 narastają	 niepokój,	
senność,	bóle	i	zawroty	głowy,	pojawiają	się	
wymioty	 -	 konsultacja	 neurologiczna	 oraz	
powtórzenie	badania	infraskanerem.	

IV. Postępowanie w ranach tłuczonych głowy
1.	Rany	 pojedyncze	 głowy	 długości	 do	 5	 cm,	 bez	

uszkodzenia	kości,	bez	utraty	przytomności	-	toa-
leta,	rewizja	rany,	szycie	w	znieczuleniu	miejsco-
wym	1%	lignokainą

2.	Rany	o	długości	>	5cm,	rany	mnogie	oraz	rany	po-
jedyncze	głowy	długości	do	5	cm	z	linijnym	pęk-
nięciem	kości	lub	u	dziecka	małego	do	3-4	roku	
życia	-	toaleta,	opracowanie	chirurgiczne	rany	na	
bloku	operacyjnym	w	ramach	hospitalizacji.

W proponowanym schemacie postępowania: 
1.	Uwzględniono	aktualne	doświadczenia	ośrodków	

zagranicznych	jak	i	krajowych	w	leczeniu	lekkich	
u	średniociężkich	urazów	głowy

2.	Odstąpiono	 od	 badania	 radiologicznego	 czaszki	
u	dzieci	po	urazach	głowy	zgodnie	z	powszechnie	
panującą	opinią	o	jego	znikomej	przydatności

3.	Zaproponowano	wprowadzenie	badania	infraska-
nerem	 jako	 badania	 podstawowego	 w	 urazach	
głowy	u	dzieci	powyżej	3	roku	życia,	zgodnie	z	do-
niesieniami	o	dużej	czułości	tego	badani

4.	Określono	wskazania	do	badania	TK	głowy	i	ho-
spitalizacji.

Wdrożenie	ww.	zasad	na	terenie	kraju	lub	przynaj-
mniej	 w	 kilku	 ośrodkach	 przez	 okres	 co	 najmniej	 
2	lat	pozwoliłoby	na	ich	ponowną	weryfikację	i	dal-
sze	ich	rekomendowanie	lub	wprowadzenie	ewentu-
alnych	modyfikacji.	

ABCDE

Transport do szpitala, w którym znajduje 
się oddział chirurgii dziecięcej

Badanie lekarskie z oceną stanu  
neurologicznego dziecka

OBSERWACJA W SOR/IP 6-12 GODZIN

Stan dobry, bez dolegliwości Narastanie objawów

Konsultacja neurologiczna
TK głowy

TK (-)
Ocena pediatryczna

TK (+)
Konsultacja neurochirurgiczna

Obserwacja domowa

Schemat 3b. Schemat postępowania diagnostyczno-leczniczego po urazach głowy u dzieci RYZYKO NISKIE - Dzieci między 2 a 3 
rokiem życia
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ABCDE

Transport do szpitala, w którym znajduje 
się oddział chirurgii dziecięcej

Badanie lekarskie z oceną stanu  
neurologicznego dziecka

INFRASKANER

Inf (-) Inf (+) TK głowy

TK (-) TK (+)

Konsultacja 
neurochirurgiczna

Stan dobry, bez dolegliwości

Dalsza obserwacja domowa

Schemat 3c Schemat postępowania diagnostyczno-leczniczego po urazach głowy u dzieci RYZYKO NISKIE - Dzieci > 3 roku życia
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Załącznik nr 1. Skala Glasgow (GCS)

CZYNNOŚĆ 
PODLEGAJĄCA 

OCENIE

NAJLEPSZA 
ODPOWIEDŹ PUNKTACJA

Otwieranie 
oczu

Spontaniczne 4

Na bodźce słowne 3

Na ból 2

Brak reakcji 1

Odpowiedź 
słowna

Zorientowany 5

Splątany 4

Niewłaściwe słowa 3

Niezrozumiale dźwięki 2

Brak reakcji 1

Odpowiedź 
ruchowa

Spełnia polecenia 6

Lokalizuje bodźce bólowei 5

Reakcja wycofania  
w odpowiedzi na ból 4

Reakcja zgięciowa  
w odpowiedzi na ból 3

Reakcja wyprostna w 
odpowiedzi na ból 2

Brak reakcji 1

Zmodyfikowana skala Glasgow dla niemowląt

CZYNNOŚĆ 
PODLEGAJĄCA 

OCENIE
NAJLEPSZA ODPOWIEDŹ PUNKTACJA

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, spontaniczne 
ruchy 6

Reakcja wycofania na 
dotyk 5

Reakcja wycofania na ból 4

Nieprawidłowa reakcja 
zgięciowa 3

Nieprawidłowa reakcja 
wyprostna 2

Brak reakcji 1

Załącznik nr 2. Czynniki kwalifikujące dziecko do badania  
infraskanerem

  wiek 4-18 r.ż./u dzieci młodszych często problem techniczny  
z wykonaniem badania wynikający z konieczności przyłoże-
nia 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/




