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ZESPÓŁ DZIECKA KRZYWDZONEGO  
Przemoc w rodzinie - zamierzone i wykorzystujące przewagę siły działanie skierowane 
przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie  
i szkody. 
  
Krzywdzenie dziecka - stwarzanie ryzyka dla jego rozwoju psychoruchowego, stosowanie 
przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej oraz zaniedbywanie dziecka poniŜej 18 roku 
Ŝycia przez osobę, która jest odpowiedzialna za jego prawidłowy rozwój. 
 
Zespół dziecka krzywdzonego - zespół objawów wynikających ze stosowania przemocy 
wobec dziecka, określony w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób  
i Problemów Zdrowotnych  ICD - 10  jako T74:  

• przemoc fizyczna T74.1: agresywne zachowania odnoszące się do ciała dziecka,  
• przemoc seksualna T74.2: włączanie dziecka w aktywność seksualną dla zaspokojenia            

własnych potrzeb, 
• przemoc psychiczna T74.3: rozmyślne niszczenie lub obniŜanie moŜliwości 

prawidłowego  rozwoju dziecka bez stosowania przemocy fizycznej,  
• zaniedbanie T74.4: niezaspokajanie podstawowych potrzeb biologicznych  

i psychicznych dziecka,  
• Zastępczy Zespół Mőnchhausena tzn. świadome wywoływanie u dziecka objawów 

chorobowych – oznaczenie medyczne w zaleŜności od przyczyny powodującej 
uszczerbek na zdrowiu 

ZESPÓŁ DZIECKA KRZYWDZONEGO JEST OBJ ĘTY PROCEDURĄ NFZ  
POD NR 1386 JAKO ZESPÓŁ DZIECKA MALTRETOWANEGO. 
Zespół dziecka potrząsanego – powstaje w wyniku stosowania przemocy wobec niemowląt  
i wywołuje następujące zmiany chorobowe: 

• krwiaki podtwardówkowe, 
• wylewy do siatkówki oka, 
• złamania Ŝeber, 
• złamania przynasadowe kości długich, 
• trwałe zaburzenie rozwoju mózgu, nawet jeŜeli nie ma Ŝadnych wylewów ani złamań, 
• uszkodzenia narządów miąŜszowych. 

 
 Skutki przemocy wobec dzieci: 

• zaburzenia podstawowych funkcji Ŝyciowych w wyniku zaniedbania, 
• bezpośrednie zaburzenia emocjonalne i psychosomatyczne, nadpobudliwość 

psychoruchowa, trwałe zaburzenie rozwoju mózgu u niemowląt, 
• dalsze niekorzystne następstwa somatyczne i emocjonalne: 

� 90% sprawców przemocy w rodzinie w dzieciństwie doznawało przemocy,  
� 70% dzieci po trzech latach stosowania wobec nich przemocy wykazuje 

opóźnienie rozwoju psychoruchowego, 
� 43 – 70% ofiar przemocy wykazuje objawy zespołu stresu pourazowego. 

 
Pamiętaj, Ŝe pełna dokumentacja medyczna moŜe stanowić waŜny dowód  
w postępowaniu sądowym prowadzonym przeciwko sprawcy przemocy. Nie zapomnij  
o zabezpieczeniu materiału dowodowego. 
 
W przypadku podejrzenia o przemoc wobec dzieci do lat 3 – zleć pełną diagnostykę 
radiologiczną układu kostnego (czaszka, klatka piersiowa, miednica, kręgosłup 
piersiowy i lędźwiowy, kończyny górne i dolne, kolana, ręce i stopy). 


