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 Streszczenie  Wstęp. Przemoc wobec dziecka może powodować urazy fizyczne, psychiczne oraz problemy spo-
łeczne. Odpowiednie przygotowanie pracowników placówek pediatrycznych do rozpoznawania czynników ryzyka 
i reagowania na objawy świadczące o krzywdzeniu dziecka może przyczynić się do zapobiegania przemocy.
Cel pracy. Poznanie wiedzy personelu pielęgniarskiego warszawskiego szpitala dziecięcego na temat problemu 
krzywdzenia dzieci.
Materiał i metody. Badaniami objęto 100 osób personelu pielęgniarskiego. Badania przeprowadzono za pomocą 
autorskiej ankiety. 
Wyniki. Z problemem dziecka krzywdzonego spotkało się 51% osób. 92% respondentów potrafiło wymienić wszyst-
kie rodzaje przemocy oraz objawy mogące świadczyć o krzywdzeniu dzieci. Jako źródło wiedzy o problemie 54% 
badanych podało telewizję i inne media. 68% wiedziało gdzie zgłosić fakt krzywdzenia dziecka. Aż 93% chciałoby 
poszerzyć swoją wiedzę na ten temat. 
Wnioski. Badany personel posiada dość wysoką wiedzę na temat zespołu dziecka krzywdzonego, jednak ocenia ją 
jako niewystarczającą i wyraża chęć poszerzenia swojej wiedzy przez odpowiednie szkolenia.
Słowa kluczowe: przemoc w rodzinie, dziecko krzywdzone. 

 Summary  Background. Violence against children may cause physical and psychical trauma as well as social prob-
lems. Proper preparation of pediatric institution workers in the area of risk factors recognition and reaction to symp-
toms which may provide evidence on the violence against child may help to prevent violence. 
Objectives. The aim of this work was to recognize the level of hospital nursing staff knowledge about violence against 
children in one of Warsaw Children’s Hospital. 
Material and methods. The studied group consisted of 100 nurses. The study was conducted by author’s survey in 
a questionnaire. 
Results. 51% persons stated that they had contact with battered-child syndrome. 92% of respondents were able to 
name all types of violence and to name symptoms which may provide evidence on the violence against children. 54% 
of respondents named TV and other media as the source of knowledge. 68% of respondents knew where to report 
a case of violence against children. 93% wanted to expand their knowledge in this field. 
Conclusions. The studied staff have fairly broad knowledge about battered-child syndrome, but evaluate it as not 
insufficient and are willing to expand their knowledge in appropriate training. 
Key words: family violence, battered child. 
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Wstęp

Krzywdzenie dzieci jest jednym z głównych pro-
blemów społecznych naszych czasów [1]. Przemoc 

wobec dziecka może powodować urazy fizyczne, 
psychiczne oraz problemy społeczne, zaburzenie 
rozwoju biologicznego, emocjonalnego. Odpo-
wiednie przygotowanie pracowników placówek 
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pediatrycznych do rozpoznawania czynników ryzy-
ka i reagowania na objawy świadczące o krzywdze-
niu dziecka może przyczynić się do zapobiegania 
przemocy w rodzinie.

Każdy rodzaj przemocy wobec dziecka zaburza 
jego funkcjonowanie, prowadzi do powstawania 
różnorodnych nieprawidłowości w rozwoju emo-
cjonalnym, biologicznym i społecznym. Definicja 
WHO z 1999 r. dotycząca krzywdzenia dzieci wy-
mienia następujące typy krzywdzenia dziecka: 
− przemoc fizyczną,
− wykorzystywanie seksualne, 
− krzywdzenie emocjonalne,
− zaniedbanie [2].

Zespół dziecka potrząsanego (Shaken baby syn-
drome) jest „ciężką postacią przemocy fizycznej, 
która często dotyczy dzieci poniżej 2. roku życia 
i charakteryzuje się najwyższą śmiertelnością spo-
śród wszystkich form maltretowania dzieci” [3].

Cel pracy 

Poznanie wiedzy personelu pielęgniarskiego 
warszawskiego szpitala dziecięcego na temat pro-
blemu krzywdzenia dzieci.

Materiał i metody 

Badaniami objęto 100 osób personelu pielę-
gniarskiego, w tym 95 kobiet i 5 mężczyzn. Po 
24% stanowiły osoby 20-, 30-letnie i powyżej 41 
lat. 52% to osoby między 31. a 40. rokiem życia. 
Badania przeprowadzono za pomocą autorskiej 
anonimowej ankiety złożonej z 23 pytań.

Wyniki 

Z problemem dziecka krzywdzonego spotkało 
się 51% osób. 92% respondentów potrafiło wymie-
nić wszystkie rodzaje przemocy i wymienić objawy 
mogące świadczyć o krzywdzeniu dzieci (ryc. 1). 
Jako źródło wiedzy o problemie 54% badanych po-
dało telewizję i inne media (ryc. 2). 68% wiedziało, 
gdzie zgłosić fakt krzywdzenia dziecka. Czynniki 
ryzyka występowania zespołu dziecka krzywdzone-
go zna 35% ankietowanych, 55% nie jest pewnych 
swojej wiedzy. Do przemocy wobec dzieci docho-
dzi nie tylko w rodzinach patologicznych – tego 
zdania jest 97% badanych, 90% potrafi wymienić 
objawy mogące świadczyć o krzywdzeniu dzieci. 
Zastępczy zespół Münchhausena zna 30% re-
spondentów, blisko 70% – objawy zaniedbywania, 
krzywdzenia psychicznego i seksualnego. Według 
54% badanych zespół dziecka krzywdzonego jest 
rozpoznaniem medycznym, a 88% określa go jako 
problem społeczny. Wizyty w placówkach pedia-

trycznych według wszystkich respondentów sprzy-
jają rozpoznaniu problemu dziecka krzywdzonego, 
a 82% uważa, że pracownicy ochrony zdrowia 
mogą jemu zapobiegać. Najczęściej wymienianymi 
instytucjami, które powiadomiliby badani, były: 
policja i opieka społeczna.

Dyskusja

Zespół dziecka krzywdzonego, jest jednostką 
chorobową, do której dochodzi przez zamierzone 
lub nie działania osób dorosłych. Wszystkie formy 
znęcania się nad dzieckiem: przemoc fizyczna, 
seksualna, psychiczna czy zaniedbywanie mają ne-
gatywny wpływ na rozwój psychofizyczny dziecka 
i powodują nawet bardzo odległe skutki [4]. Do 
czynników ryzyka wskazujących na to, że dziecko 
może stać się ofiarą przemocy należą: problemy 
ekonomiczne, kryzys rodzinny, przewlekła choro-
ba w rodzinie, dzieci z różnych związków, nałogi, 
pierwszy poród matki przed 18. rokiem życia, 
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siniaki, nietypowe zmiany w okolicy narządów płciowych, 
nadmierna lękliwość, płaczliwość
siniaki, nietypowe zmiany w okolicy narządów płciowych, 
nadmierna lękliwość
siniaki, nadmierna lękliwość, płaczliwość
siniaki, płaczliwość
siniaki, nietypowe zmiany w okolicy narządów płciowych, 
płaczliwość
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W telewizji W innych mediach

W pracy Z innych źródeł

Od znajomych, sąsiadów

Rycina 1. Objawy, które zwróciłyby uwagę badanych 
na możliwość krzywdzenia dziecka

Rycina 2. Źródła informacji na temat zespołu dziecka 
krzywdzonego wśród ankietowanych
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doświadczenie krzywdzenia w rodzinie pochodze-
nia, niezalegalizowany związek z ojcem dziecka, 
problemy emocjonalne, wcześniactwo, wada roz-
wojowa dziecka, problemy związane z zachowa-
niem dziecka (moczenie nocne, nadpobudliwość, 
trudności ze spaniem, problemy z jedzeniem). 
Rozpoznanie przemocy wobec dzieci nie zawsze 
jest łatwe, bo oprócz zauważalnych objawów 
fizycznych, takich jak: zadrapania, oparzenia, zasi-
nienia, złamania kości czy urazy okolic intymnych, 
w przypadku wykorzystywania seksualnego mogą 
wystąpić „jedynie” dolegliwości psychosomatycz-
ne lub zaburzenia emocjonalne [5]. Duża grupa 
respondentów potrafi wymienić objawy mogące 
świadczyć o seksualnym krzywdzeniu dzieci. Zwra-
cano uwagę na lęk, nietypowe zmiany w okolicy 
narządów płciowych, nadmierne, nieadekwatne 
do wieku dziecka zainteresowanie seksualnością, 
zamknięcie w sobie, nocne moczenie. Objawy 
wymienione przez respondentów pokrywają się 
z tymi wymienianymi w literaturze dotyczącej 
problemu [6]. Ponad 80% ankietowanych, uważa, 
że pracownicy ochrony zdrowia mogą zapobiegać 

krzywdzeniu dzieci. Osobami odpowiedzialnymi 
za wczesną profilaktykę jest ginekolog, położna 
i pielęgniarka. Bardzo istotną rolę odgrywają cy-
kliczne szkolenia, z zakresu wczesnej profilaktyki 
krzywdzenia dzieci. 

Wnioski

Ankietowani posiadają dość wysoki poziom 
wiedzy dotyczący etiologii, rozpoznawania i zapo-
biegania zespołowi dziecka krzywdzonego.
1. Głównym źródłem informacji na temat zespołu 

dziecka krzywdzonego są media oraz miejsce 
pracy.

2. Badany personel ocenia swoją wiedzę na temat 
zespołu dziecka krzywdzonego jako niewystar-
czającą, ale wyraża chęć poszerzenia swojej 
wiedzy na wyżej wymieniony temat. 

3. Przeprowadzone badania wykazały znaczne 
zapotrzebowanie na szkolenia dotyczące pro-
blemu dziecka krzywdzonego.
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