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Úvod
Česká lékařská společnost J.E.P., v rámci projektu Interní 

grantové agentury MZ ČR 54 tzv. „Standardů léčebné a dia-
gnostické péče“ a tzv. „Modelových standardů“ rozhodla, že 
pro období 2000–2001 budou Doporučené postupy zaměře-
ny pro použití v ordinacích praktických lékařů pro dospělé, 
praktické lékaře pro děti a dorost, ambulantní ženské lékaře 
a event. zubní lékaře. Lékař pracující v oblasti primární péče 
potřebuje znát názory na aktuální diagnostické a terapeutic-
ké postupy a obvykle nemá čas pátrat v odborné literatuře a 
ověřovat si všechny nové informace. Obecným cílem vytváře-
ní doporučených postupů je tedy pozitivní změna v chování 
lékařů, omezující tuto variabilitu ve prospěch vyšší kvality po-
skytované péče (1). V září roku 2000 Výbor odborné společ-
nosti sociální pediatrie ČLS J.E.P. rozhodl předložit k opo-
nentuře nezávislé komisi ČLS J.E.P. doporučený postup ur-
čený praktickým lékařům na téma Diagnostika syndromu tý-
raného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, jehož úplné 
znění Vám, jako zpracovatel grantového úkolu, předkládám.

Definice
Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte 

(dále jen sy CAN) je soubor nepříznivých příznaků v nejrůzněj-
ších oblastech stavu a vývoje dítěte i jeho postavení ve společ-
nosti, v rodině především. Jsou výsledkem převážně úmyslného 
ubližování dítěti, způsobeného nebo působeného nejčastěji je-
ho nejbližšími vychovateli, hlavně rodiči. Jejich nejvyhraněnější 
podobou je úplné zahubení dítěte. Za týrání, zneužívání a zane-
dbávání dítěte považujeme jakékoliv nenáhodné, preventabilní, 
vědomé (případně i nevědomé) jednání rodiče, vychovatele ane-
bo jiné osoby vůči dítěti, jež je v dané společnosti nepřijatelné 
nebo odmítané a jež poškozuje tělesný, duševní i společenský 
stav a vývoj dítěte, popřípadě způsobuje jeho smrt (1).

Sy CAN nerespektuje vzdělání rodičů. Na jedno fyzicky 
týrané dítě připadají zpravidla tři zanedbávané děti. Nejhůře 

prokazatelné je psychické týrání dítěte. Sexuální zneužití v dět-
ském a adolescentním věku je častější, než-li se obecně míní. 
Nejčastěji jsou pachateli osoby z nejbližšího okolí dítěte. 

Vymezení sy CAN
Základní klasifikace a podpůrná klasifikace dle Meziná-

rodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravot-
nických problémů ve znění desáté decenální revize, 1992, je 
uvedena v příloze 2 doporučeného postupu.

Charakteristická rizika vedoucí k sy CAN
Neexistuje jednoznačná predikce sy CAN. Avšak ze spo-

lečenské situace, ze sociálního prostředí dítěte a z aktuálního 
zdravotního a psychického vývoje dítěte samého již lze vyslo-
vit podezření. Pokud zdravotnické zařízení rozezná, že dítě a 
nebo i jeho sourozenci žijí v rizikovém prostředí, pak se jedná 
o děti ve zvlášť obtížné situaci, které potřebují zvláštní pomoc 
společnosti (multidisciplinární a mezirezortní přístup), viz 
Úmluva o právech dítěte. Již podezření ze sy CAN podléhá 
oznamovací povinnosti dle § 53, zákona č. 359/1999 Sb a § 10, 
odst. 4, zákona č. 359/1999 Sb., cituji: „…zdravotnická zařízení 
jsou povinna oznámit okresnímu úřadu skutečnosti, které nasvěd-
čují tomu, že jde o ohrožené děti, a to bez zbytečného odkladu po 
tom, kdy se o takové skutečnosti dozví“ (2, 3).

Celospolečenská rizika: národnost, příslušnost k určité 
etnické skupině, neschopnost komunikovat českým jazykem, 
místo pobytu: městská aglomerace či venkov, ohrožení váleč-
ným konfliktem, zasažení přírodní katastrofou, vtažení do 
ekonomických problémů národa či rodičů.

Rizikové vztahy v rodině: děti nezletilého rodiče, děti mla-
dé matky samoživitelky, děti imigrantů, děti uprchlíků hleda-
jících azyl, děti minorit, děti vyrůstající ve zločineckém pro-
středí, děti rodičů s HIV/AIDS, nemanželské děti, děti z in-
cestního spojení. Děti narozené v rodině s etnickými, nábo-
ženskými či národnostními rozdíly.

DIAGNOSTIKA SYNDROMU TÝRANÉHO, ZNEUŽÍVANÉHO 
A ZANEDBÁVANÉHO DÍTĚTE – DOPORUČENÝ POSTUP 
URČENÝ LÉKAŘŮM PRIMÁRNÍ PÉČE

MUDr. Pavel Biskup
Dětský domov, Strančice

Doporučené postupy vznikají jako pomůcky v každodenní praxi praktického lékaře. Mají být kompatibilní s postupy pro lékaře 
v péči sekundární, terciární a naopak. Praktičtí lékaři musí daleko častěji založit svůj postup na rozboru symptomů, než-li čekat 
na potvrzení diagnózy. Ne jinak tomu je i u sociálně pediatrické problematiky – u podezření ze syndromu týraného, zneužívaného 
a zanedbávaného dítěte.
Klíčová slova: sociální pediatrie, sy CAN, splnění oznamovací povinnosti, algoritmus doporučeného postupu.

DIAGNOSTICS OF CHILD ABUSE AND NEGLECT SYNDROME (CAN SY) – A RECOMMENDATION TO – 
PHYSICIANS AT PRIMARY CARE
The recommended procedure results as devices for everyday practice in generally practicionars. Thouse should be compatible with 
care methods at secondary and terciary care and contrary. The generalle practioners most often have to base their proceeding 
on analysis of symptoms than to wait for diagnosis confirmation. The situation is no different in the area of social – pediatric 
problems where a suspicion of child abuse and neglect syndrome is present. 
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Rizikové dítě: nezaregistrované úřady během porodu, 
z mnohočetných gravidit, s postižením, podrobené násilí, 
s HIV/AIDS, bez domova, sirotek. Narozené rodičům se zvlášt-
ním životním stylem, žebrákům či toxikomanům. 

Klinický obraz sy CAN, základní dělení a příklady (1, 4, 5)

Týrání
Klasické příznaky fyzického týrání jsou modřiny, popále-

niny, zlomeniny.
Modřiny: nejčastější známka fyzického týrání. Nejčastěji 

vznikají úderem či údery, kroucením kůže končetin či uší. Ty-
pickým místem nálezu jsou zadeček, záda, stehna. Rozsah 
i tvar modřiny mnohdy naznačuje předmět, kterým byla způso-
bena. Nejčastěji se jedná o elektrickou šňůru spotřebiče. Švih 
zanechává úzkou modřinu se smyčkou ve tvaru „U“. Modřiny 
mohou být po celém těle, např. stopy prstů na kůži krku po 
škrcení. Modřiny v obličeji nasvědčují úderu pěstí. Modřina na 
obočí nebo jeho natržení svědčí o úderu pěstí. Opakující se ná-
lez modřin na typických místech znamená vždy fyzické násilí. 
Důležité je správně popsat lokalizace, velikosti a barvy modřin, 
roztržení kůže či oděrek, např. modřina stará do 2 dnů je s 
otokem a bolestivostí místa, modřina stará do 5 dnů je červená 
až modrá, modřina stará 5–7 dní je zelená, modřina 7–10 dní 
stará je žlutá, modřina stará 10–14 dní má hnědou barvu a z 
modřiny staré 2–4 týdny jsou vidět jen zbytky obrysů. 

Popáleniny: podezřelý je mechanizmus vzniku, který do-
provodná osoba uvádí. Typický způsob popálení je od cigare-
tového oharku. Fyzicky týrané děti jsou páleny na místech, 
která se běžně při vyšetřování dětí neodhalují, např. na chodi-
dlech. Čerstvá popálenina je charakteristická svým cirkulár-
ním tvarem s hlubokým defektem. V pozdějším období se rá-
na impetiginizuje. Cigaretové spáleniny zanechávají jizvy. Při 
nálezu jedné podezřelé cirkulární spáleniny či jizvy je třeba 
hledat na těle další. Časté, zvláště u dětí kojeneckého a bato-
lecího věku, je opaření vařící vodou. Typickým místem opa-
ření je rozkrok, zadeček a genitál, s opařením dolních konče-
tin. Symptomy spálení žhavým předmětem (plotna, žehlička) 
jsou typické na dlaních, chodidlech a zadečku. 

Fraktury: nejčastěji končetin, žeber, lebky. 15–20 % týra-
ných dětí utrpí frakturu. U dítěte mladšího 2 let je každá frak-
tura podezřelá z fyzického týrání, resp. ze zanedbávání péče 
vždy. Opět je potřeba bedlivě zvažovat autenticitu mechaniz-
mu úrazu, správným vodítkem je i úroveň psychomotorického 
vývoje zraněného dítěte. Podezření ze sy CAN již musí vzbu-
dit pozdní příchod zraněného k prvotnímu lékařskému ošetře-
ní (i za několik dní), opakující se úrazy a fraktury, mnohdy na 
různých částech těla a v různých fázích hojení. Charakteris-
tickým úrazem fyzického týrání jsou zlomeniny žeber. Fraktu-
ry dlouhých kostí jsou u dětí většinou spirální a mohou vznik-
nout též kroucením, škubnutím a silným úderem. Fraktury 
lebky nejčastěji vzniknou úderem předmětu anebo úderem 
lebky do tvrdého předmětu. 

Poranění centrálního nervového systému: vzniká úderem 
nebo nárazem hlavy do tvrdého předmětu. U kojenců může 
dojít k poranění mozku hrubým a intenzivním zatřesením tě-
la. Následkem hrubého úrazu mozku se rozvine subdurální 

hematom s dalšími klinickými projevy. Každé bezvědomí dí-
těte je potřeba řádně klinicky vyšetřit na dětském lůžkovém 
oddělení nemocnice. 

Poraněné oči a vyražené zuby: jsou neobvyklé úrazy dětí a 
je potřeba dohledat event. další symptomy sy CAN. U kojen-
ců bývá, po surovém krmení lžičkou, časté natržení uzdičky 
horního rtu. 

Poranění nitrobřišních orgánů je většinou přidruženým ná-
lezem fyzicky týraného dítěte. Mnohdy se jedná o natrženou 
slezinu, játra, roztržený žaludek, duodenum, hematom v břišní 
stěně, traumatickou pankreatitidu, event. pseudocystu pankre-
atu. Roztržení či utržení ledviny je též možné. Při podezření na 
sy. CAN je třeba vždy vyloučit poranění genitálu.

Klasickými příznaky psychického týrání a šikanování je 
zesměšňování, kritizování, ponižování a terorizování dítěte 
v soukromí i na veřejnosti nebo naopak, nepřiměřené nároky 
na ně. Rodič ignoruje adekvátní potřeby dítěte a vědomě je 
terorizuje. V dítěti postupně narůstá pocit neštěstí, podceňo-
vání, neúspěšnosti a beznaděje. Navenek je dítě samotářské, 
bez kamarádů, mnohdy vystaveno šikanování spolužáků (viz 
dále). Psychické týrání dítěte zahrnuje též zřeknutí se dítěte, 
resp. prosazování ústavní péče a výchovy. Typickým znakem 
psychického týrání je zamykání ve sklepě, na toaletě nebo ve 
chlévě se zvířaty. U dětí psychicky týraných se zhoršuje škol-
ní prospěch, objevují se nevysvětlitelné teploty, bolesti břicha, 
bolesti hlavy, pomočování i pokálení. Podobné příznaky jsou 
popisovány u dětí, o které rodiče nadměrně pečují. Nejčastěj-
ší forma psychického mučení je tam, kde jsou spory o to, kým 
bude vychováváno, s kým bude žít, s kým se smí či nesmí stý-
kat. Tato situace je v mnoha rodinách v rozvodovém řízení.

Šikanování se obvykle definuje jako agrese, které se do-
pouští jedinec nebo skupina vůči jedinci nebo skupině více-
méně bezbranným, ať už pro fyzickou nebo jinou slabost ne-
bo nemožnost účinné obrany. Za charakteristické se považuje 
opakování agrese vůči téže oběti.

Klasickými příznaky sexuálního týrání a zneužívání jsou 
zranění genitálu a konečníku oběti. Klinická manifestace se-
xuálně zneužitého dítěte je specifická a nespecifická. 

Specifickými symptomy jsou: pohlavně přenosné choroby, 
včetně HIV/AIDS, ragády a poranění oblasti anální a genitální, 
hematomy na pohlaví, známky deflorace u nezletilé, gravidita. 

Nespecifické symptomy jsou: poruchy spánku, enkompre-
sa, enuréza, bolesti břicha, nechutenství, zvracení, poruchy 
řeči, okusování nehtů, cucání palce, zhoršení prospěchu, fo-
bie, tiky, hysterie, asociální chování, ztráta sebehodnocení, 
psychosomatické potíže, deprese, narkomanie, promiskuita, 
prostituce, útěky z domova, atd.

Zanedbávání péče
Je nejčastějším projevem sy CAN. Může, ale nemusí, sou-

časně probíhat s týráním dítěte. Ohrožuje však dítě na životě a 
způsobuje jeho opožďování ve vývoji. Zanedbávání péče nejčas-
těji pozorují a posléze popisují sousedé v místě bydliště. Pokud 
má lékař podezření ze zanedbávání péče, vždy získá validní in-
formace od pedagogů. U zanedbávaných dětí je charakteristic-
ká: retardace vývoje, včetně netypického průběhu růstové křiv-
ky, absence dítěte při pozvání na systematickou prohlídku, ab-
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sence při depistážích a očkovacích programech, ignorace dopo-
ručených diagnostických a léčebných postupů, vyšší úrazovost. 
Objektivní názor na péči o dítě získá praktický lékař pro děti a 
dorost jedině z opakované návštěvy v bytě rodiny a prohlédnu-
tím si místa, kde se dítě učí, stravuje a spí.

Diferenciálně diagnostický postup při podezření ze sy CAN

A. Důvody, které vedou lékaře k podezření ze sy. CAN:
Před vyslovením podezření ze sy. CAN je nezbytné, součas-

ně s převzetím dítěte do péče, aby praktický lékař pro děti a 
dorost:
a) získal Zprávu o propuštění novorozence či Protokol o pře-

dání pacienta (viz prevence, dispenzarizace)
b) zjišťoval a zapisoval do dekurzu aktuální společenské a 

rodinné zázemí dítěte a jejich změny
c) v případě, že zákonný zástupce dítěte odmítl udat jméno a 

adresu posledního praktického lékaře, již pojal podezření 
na dítě žijící v rizikovém prostředí

d) pojal podezření na dítě žijící v rizikovém prostředí u ro-
dičů, kteří často mění ošetřujícího lékaře nebo vyhledali 
opakovaně lékaře a uváděli nedůvěryhodnou anamnézu 
potíží dítěte

e) rozeznal užívání nedoporučených postupů v léčbě dítěte,
f) rozeznal chybné způsoby stravování dítěte
g) provedl komplexní vyšetření dítěte při převzetí do péče, 

včetně výšky, hmotnosti, obvodu hlavičky, BMI, vyšetření 
moče a popisu stavu dítěte. Důležité je postřehnout ano-
málie v oblečení, chování a v navazování kontaktu s dí-
tětem. Obzvláštní pozornosti je potřeba věnovat popisu 
zhojených poranění, jizvám, tetováním, opruzeninám či 
nepřiměřenostem v chování dítěte

h) řádně, čitelně a úplně provedl o vyšetření zápis do dekurzu.
Při podezření ze sy. CAN lékař  musí:

a) zachovat profesionální jistotu v komunikaci s dítětem a 
jeho doprovodem

b) zabránit konfrontačnímu pohovoru s doprovodem dítěte
c) zaznamenat údaje získané od doprovodu dítěte ve vztahu 

k aktuálním potížím
d) pokud lze, zeptat se i dítěte co se mu stalo
e) provést cílené vyšetření dítěte, včetně výšky, hmotnosti, 

obvodu hlavičky, BMI, vyšetření moče a popis stavu dítě-
te. Důležité je postřehnout úroveň oblečení, způsob cho-
vání a případné obtíže s navazováním kontaktu s dítětem. 
Obzvláštní pozornosti je potřeba věnovat popisu poranění 
či změnám v chování dítěte

f) v případě podezření na sexuální zneužívání zvláště pozorně 
vyšetřit genitál a řitní otvor. Mnohdy jsou známky násilí patr-
ny na prádle, které je potřeba zajistit (stopy krve, spermatu)

g) písemně zaznamenat všechny údaje ze svého vyšetření do 
dekurzu (viz dále)

h) na základě subjektivních i objektivních údajů lékař musí 
okamžitě telefonicky informovat o svém podezření Orgán 
sociálně právní ochrany dětí (dále jen OSPOD). Dle reál-
né situace oznámí OSPOD svůj další postup a kam dítě 
odesílá. Každému dítěti s podezřením na sy CAN okamži-
tě zařídí hospitalizaci na dětském oddělení nemocnice.

Další postup lékaře (alternativy):
 – u dítěte, které vyhledalo lékařskou péči samo, zařídí jeho 

převoz k okamžité hospitalizaci na dětském oddělení ne-
mocnice (vždy osobně či v doprovodu zdravotní sestry) 

 – u dítěte, jehož doprovod upozornil lékaře na své podezře-
ní ze sy CAN (např. učitel, instruktor, soused, příbuzný 
dítěte atd.), zařídí převoz dítěte k okamžité hospitalizaci 
na dětském oddělení nemocnice. Z důvodu budoucích svě-
deckých výpovědí si lékař vyžádá od doprovodu spojení 
(jméno, bydliště, telefon atd.) 

 – v případě dítěte, jehož doprovod může být pachatelem 
sy CAN (rodič, pěstoun), musí postupovat rozhodně, ne-
boť dítě je v ohrožení života. Vždy předá doprovodu pí-
semné doporučení dítěte k okamžité hospitalizaci na dět-
ském oddělení nemocnice. Lékař se za vhodnou dobu ujis-
tí, zda dítě bylo hospitalizováno.
POZOR! V případě existence reálného nebezpečí další 

agrese doprovodu vůči dítěti musí lékař zajistit jeho převoz za 
asistence Policie ČR. Pokud doprovod odmítl respektovat do-
poručení k okamžité hospitalizaci dítěte nebo dítě nepředal 
do nemocniční péče, lékař tuto skutečnost neprodleně nahlá-
sí OSPOD a Policii ČR (13). 

B. Splnění oznamovací povinnosti:
Oznamovací povinnost při podezření sy CAN zdravotník 

splní tím, že podá okamžitou telefonickou zprávu Orgánu so-
ciálně právní ochrany dítěte. Příslušnému pracovníkovi vždy 
lékař sdělí, kam dítě, u kterého má podezření ze sy CAN, ode-
sílá (oznamovací povinnost ve smyslu §8 odst. 1 trestního zá-
kona) – viz příloha 1.

C. Zápis do Záznamu o zdraví a nemocech dítěte:
Zápis musí obsahovat:

1. datum a čas prvotního podezření na sy CAN
2. jméno doprovodu dítěte
3. záznam vlastního šetření
 – subjektivní popis potíží vyslovený dítětem a nebo doprovo-

dem
 – komplexní vyšetření dítěte s popisem nálezu !!!
4. jméno pracovníka OSPOD, kterému lékař podezření ze 

sy CAN nahlásil
5. kam dítě s doprovodem odeslal.

D. Kopii zápisu vyšetření předá na vyžádání Policii ČR či 
OSPOD

Dle Zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dí-
těte, § 53 Povinnosti státních orgánů, dalších právnických 
a fyzických osob a pověřených osob, (1), c) cituji: „…zdravot-
nická a jiná obdobná zařízení jsou povinna sdělit bezplatně úda-
je potřebné podle tohoto zákona pro poskytnutí sociálně-právní 
ochrany, nebrání-li tomu zvláštní předpis“. Zaměstnanci OS-
POD a Policie ČR jsou povinni zachovat mlčenlivost o osobě, 
která upozornila na skutečnosti ve smyslu ochrany zájmů dí-
těte. K porušení povinnosti mlčenlivosti zdravotníka podle 
zvláštních právních předpisů nedojde, pokud bude důvodná 
obava lékaře z týrání, zneužívání a zanedbávání vyšetřované-
ho dítěte (2, 6, 7). 
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Statistika a výkaznictví
Praktický lékař pro děti a dorost je, dle Zákona č. 89/l995 

Sb. o státní statistické službě, povinen vést evidenci dětí s pro-
kázaným nebo oprávněným podezřením na týrání (zjištěné 
v průběhu roku). Počet takto evidovaných dětí vykazuje, dle 
metodiky ÚZIS, do formuláře A(MZ)101 „Roční výkaz o čin-
nosti zdravotnických zařízení pro obor 002“ (8).

Diagnostika
Diagnózu sy. CAN, stvrzující podezření na sy. CAN u dí-

těte, dokáže stanovit až multidisciplinární tým odborníků dět-
ského oddělení nemocnice nebo zvláštního dětského zařízení 
(kojenecký ústav, dětský domov, dětské centrum).

Terapie
Terapeutická práce je realizována v širokém záběru saha-

jícím od jednorázové krizové intervence (spojené s diagnos-
tikou) přes krátkodobou individuální, skupinovou či rodin-
nou terapii, až k dlouhododobé formě psychoterapie, kdy je 
potřeba několikaměsíční péče. Důležitou složkou terapie je 
i forma socioterapie, kterou rozumíme terénní prací v podo-
bě kontaktu s rodinou v jejím přirozeném prostředí (9).

V praxi praktického lékaře pro děti a dorost se terapie řídí 
dle doporučení odborných ambulancí a sociálním statutem 
dítěte, které se nachází v biologické rodině nebo v náhradní 
rodinné péči a nebo v ústavní péči.

Dispenzární péče (10)
Duševní poruchy v dětském věku – děti v těžkých socio-

kulturních podmínkách (děti týrané, sexuálně zneužívané).
Frekvence dispenzárních prohlídek: 4–6× za rok
Specializace dispenzarizujícího lékaře: praktický lékař pro 

děti a dorost, pedopsychiatrie, psychologie.

Účtování zdravotním pojišťovnám
Vždy dle smluvního ujednání mezi zdravotnickým zaříze-

ním (tj. praktickým lékařem pro děti a dorost) a pobočkou 
zdravotní pojišťovny, zakotveného ve Smlouvě o poskytování 
a úhradě zdravotní péče (11, 12). 

Prevence sy CAN v praxi praktického lékaře
1. Primární prevence sy CAN vyžaduje: informování veřejnosti 

o syndromu, spolupráci s obcí a její samosprávou a spoluprá-
ci s důvěryhodnými nestátními organizacemi. Primární pre-

Příloha 1. Algoritmus postupu praktického lékaře pro děti a dorost při podezření ze syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte

TELEFONICKY OZNÁMIT SVÉ PODEZŘENÍ ZE sy CAN

ORGÁNU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DÍTĚTE *)

 tel. číslo:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  jméno:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NEBO TAKÉ POLICII ČESKÉ REPUBLIKY *) 

 tel. číslo:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  jméno:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DÍTĚ

DISPENZARIZACE

podezření z týrání
fyzického

psychického 
sexuálního zneužívání 

a týrání 

a) symptomy
b) anamnéza
c) kompexní vyšetření

PRAKTICKÝ LÉKAŘ
PRO DĚTI A DOROST

podezření ze zanedbávání
a) symptomy
b) anamnéza
c) komplexní vyšetření

ROČNÍ VÝKAZ O ČINNOSTI
DLE DIAGNÓZ PRO UZIS

rizika vedoucí 
k syndromu CAN

*) doplní lékař

záznam vyšetření
+ zevrubný popis nálezu

+ 1× kopie
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Příloha 1. Doporučený postup určený praktickým lékařům na téma: Diagnostika syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte

VYMEZENÍ sy CAN
Základní klasifikace
T 74  Syndromy týrání
 .0 Zanedbání nebo opuštění
 .1 Tělesné týrání
  Syndrom bitého:
  . nemluvněte nebo dítěte, NS
 .2 Pohlavní zneužívání
 .3 Psychologické zneužívání
 .8 Jiný syndrom týrání
 .9 Syndrom týrání, NS
  Účinky týrání (zneužívání):
  . dítěte, NS
Podpůrná klasifikace
F 40 – F 48 Neurotické, stresové a somatoformní poruchy, např.
F 43  Reakce na těžký stres a poruchy přizpůsobení
 .1 Posttraumatická stresová porucha
 .2 Poruchy přizpůsobení
X 85 – Y 9  Napadení (útok), např.
Y 5  Sexuální napadení s použitím tělesné síly
Y 6  Zanedbání a opuštění
 .1 Rodičem
Y 7  Jiné symptomy špatného zacházení
 .1 Rodičem
Z 55 – Z 65 Osoby s potencionálně ohroženým zdravím ve vztahu k socioekonomickým a psychologickým okolnostem, např.
Z 61  Problémy spojené s negativními životními událostmi v dětství
 .0 Ztráta láskyplného vztahu v dětství
 .1 Odstranění z domova v dětství
 .2 Změněné modely  rodinných vztahů v dětství
 .3 Události vedoucí ke ztrátě sebeúcty v dětství
 .4 Problémy spojené s údajným sexuálním zneužíváním dítěte osobou uvnitř primární podpůrné skupiny
 .5 Problémy spojené s údajným sexuálním zneužíváním dítěte osobou mimo primární podpůrné skupiny
 .6 Problémy spojené s údajným tělesným týráním dítěte
 .7 Osobní děsivá zkušenost v dětství

vence sy CAN znamená vědomé a cílené zaměření se na za-
registrované děti z rizikových rodin (viz dispenzarizace).

2. Sekundární prevence je závislá na včasné diagnostice 
sy CAN a spolupráci mezi pediatry, pedagogy, psychology 
a sociálními pracovníky.

3. Terciární prevence zahrnuje resocializaci zraněného dítěte 
a jeho rodiny pomocí multidisciplinárního týmu.

Prognóza
Je závislá na profesionální práci kvalifikovaných pracov-

níků. Prognózu limituje spolupráce praktického lékaře s od-
bornými ambulancemi, komunikace se sociálními pracovní-
ky, pedagogy dítěte a jeho rodinou. 

Závěr
Problematika týraného, zneužívaného a zanedbávaného 

dítěte je závažným celospolečenským jevem. Mnoho zdravot-
níků existenci sy CAN podceňuje a bagatelizuje. Dokazuje to 
i četnost vykázaných diagnóz dle ÚZIS za poslední roky, tj. 
počet dětí týraných a zneužívaných. Doporučený postup pro 
diagnostiku sy CAN je výsledkem spolupráce pediatrů, sociál-
ních pracovníků, vyšetřovatelů policie ČR, soudního znalce 
a právníka. Výsledkem této spolupráce je optimální nabídka 
postupu „lege artis“ praktického lékaře.

MUDr. Pavel Biskup
251 63  Strančice 166
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