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 I ODMROŻENIE 



WYCHŁODZENIE 

Wychłodzenie to obniżenie 
temperatury ciała poniżej 35oC.  

 



HIPOTERMIA 
 

Hipotermia - stan bezpośredniego 
zagrożenia życia spowodowany spadkiem 

temperatury głębokiej (temperatury 
narządów wewnętrznych) poniżej 35°C. 

 
 



HIPOTERMIA 
  

Rodzaje hipotermii wyróżniane ze względu 
na wartość temperatury głębokiej: 

 
a) łagodna (35–32°C) – zaczynają działać 
mechanizmy obronne organizmu 
odpowiedzialne za niezależne od woli człowieka 
drżenia mięśniowe, obkurczają się obwodowe 
naczynia krwionośne (dzięki czemu ograniczona 
zostaje utrata ciepła), przyspiesza oddech 
i tętno; 
 



HIPOTERMIA 
 b) umiarkowana (32–28°C) – załamują się 

mechanizmy obronne organizmu, w efekcie 
zanikają drżenia mięśniowe, zwalnia oddech 
i tętno, obwodowe naczynia krwionośne 
rozszerzają się, postępują zaburzenia 
świadomości; 
 
c) ciężka (poniżej 28°C) – utrata 
przytomności, wolny oddech oraz powolne 
i niemiarowe tętno. Przy temperaturze poniżej 
24°C najczęściej dochodzi do zatrzymania 
krążenia i oddechu. 



I pomoc w wychłodzeniu: 
 
• zabezpieczenie poszkodowanego przed  
dalszym wychłodzeniem, np. przeniesienie do 
ciepłego pomieszczenia, okrycie kocem lub 
folią termiczną; 
• zmiana przemoczonej odzieży na suchą, 
• ogrzanie ciepłem własnego ciała lub 
ciepłymi okładami, 
• podawanie ciepłych, słodkich napojów; 
• Kontrolowanie stanu, a w razie konieczności 
podjęcie RKO 



ODMROŻENIE 

 
Odmrożenie  zaś to uszkodzenie skóry                          
i położonych niżej tkanek na skutek działania 
zimna. 
 
Do odmrożeń może dojść także w temperaturze 

powyżej 0°C, zwłaszcza przy wilgotnej 
i wietrznej pogodzie. Najbardziej narażone na 

nie są najsłabiej ukrwione lub odsłonięte części 
ciała, takie jak nos, uszy oraz palce rąk i stóp. 



ODMROŻENIE 

Stopień odmrożenia zależy od temperatury, 
czasu jej oddziaływania i powierzchni ciała 

narażonej na zimno. Wyróżniamy cztery 
stopnie odmrożeń. 

 
I stopień – przejściowe zaburzenia krążenia 
krwi w wyziębionym miejscu. Dotyczą tylko 
powierzchownych warstw naskórka, objawiają się 
m.in. bólem, zaczerwienieniem lub bladością, 
mrowieniem i lekkim obrzękiem. Jest to proces 
odwracalny i po wygojeniu nie pozostawia 
żadnych trwałych zmian. 



ODMROŻENIE 

II stopień – uszkodzenia głębszych warstw 
naskórka objawiające się pęcherzami 
wypełnionymi płynem surowiczym o krwawym 
zabarwieniu. 
 
III stopień – uszkodzenia naskórka, skóry 
właściwej, a niekiedy też tkanek głębiej położonych. 
 
IV stopień – martwica całych części ciała (np. 
palca). Zmiany mogą dotyczyć także kości. 
W przypadku tak poważnych odmrożeń bardzo 
często dochodzi do ciężkich zakażeń bakteryjnych. 
 



ODMROŻENIE 

Pierwsza pomoc w przypadku 
odmrożeń:  
 

1) Zapewnij poszkodowanemu ciepłe otoczenie. 
2) Ogrzej poszkodowanego od środka (podając 
ciepłe napoje) oraz z zewnątrz (okrywając kocem, 
zakładając ciepłe rękawiczki itp.). 
3) Na miejsce odmrożenia załóż luźny, jałowy 
opatrunek. 
4) W przypadku odmrożeń III i IV stopnia należy 
bezzwłocznie zgłosić się do lekarza! 
 


