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TEMAT: 1 

Pierwsza pomoc w odmrożeniach. Hipotermia. 

 

Proszę przeczytać omówiony temat zajęć i wykonać dwa ćwiczenia na ocenę. 
 

Odmrożenia - definicja 
Odmrożenia są chwilowymi lub odwracalnymi uszkodzeniami tkanek na powstawanie, których 

wpływa temperatura mająca poniżej zera stopni Celsjusza (chociaż odmrożenia mogą powstawać 

nawet przy temperaturze powyżej zera). Niska temperatura zatrzymuje przepływ krwi w naczyniach 

krwionośnych, w którą zaopatrywane są między innymi skóra oraz mięśnie. Odmrożenie powoduje 

całkowite lub czasowe uszkodzenie oziębionych części ciała. Powstawanie odmrożeń przyspiesza 

noszenie przemoczonych butów, pozostawanie pod wpływem alkoholu, a nawet głód i zmęczenie. 

Odmrożenia dotyczą przede wszystkim obwodowych części ciała, takich jak uszy, nos, palce u rąk i 

nóg. Do odmrożenia kończyn dolnych w dużym stopniu przyczynia się m.in. noszenie 

przemoczonego lub ciasnego obuwia oraz przymusowy brak ruchu, który utrudnia wytwarzanie 

ciepła w organizmie. Bardzo niekorzystny wpływ wywiera również: 

1. przemęczenie, 

2. głód, 

3. niedokrwistość 

4. cukrzyca, 

5. podeszły wiek (pogorszona wydolność układu krążenia), 

6. działanie alkoholu lub narkotyków (upośledzone zostaje prawidłowe czucie i reagowanie na 

zimno), 

7. dolegliwości naczyń krwionośnych, 

8. wiatr (nasila działanie niskiej temperatury), 

9. neuropatia obwodowa (uszkodzenie niewielkich nerwów, np. na skutek niedoboru witamin). 

Odmrożenia - objawy 

Zanim dojdzie do odmrożenia występuje szczypanie i pieczenie zagrożonej części ciała, która 

szybko staje się zupełnie nieczuła i przybiera kredowobiałe zabarwienie. Z czasem zabarwienie 

zaatakowanej okolicy zmienia się na sinofioletowe oraz pojawia się obrzęk. 

Wychłodzona skóra jest zaczerwieniona oraz bolesna. Niewielkie odmrożenia charakteryzują się 

suchością skóry oraz silnym bólem, natomiast gdy zmiany są poważniejsze skóra staje się blada, 

dochodzi do zaburzeń czucia i drętwienia. W przypadku sinofiolotowego zabarwienia skóry należy 

natychmiast zgłosić się po pomoc na pogotowie ratunkowe. Przy poważniejszych uszkodzeniach 

konieczne może okazać się podanie surowicy przeciwtężcowej (uszkodzenie od drugiego stopnia i 

w górę). Niezależnie od tego z jakim rodzajem odmrożenia mamy do czynienia - każde powinno 

być zobaczone przez lekarza. 



 

Rodzaje odmrożeń 
Zależnie od nasilenia zmian i wyglądu uszkodzonego miejsca wyróżnia się 3 stopnie odmrożenia. 

1. Stopień I - po niedługim zblednięciu, występuje zaczerwienienie z lekko sinawym odcieniem, 

obrzękiem oraz pieczeniem i uczuciem zdrętwienia. Jest to konsekwencja czasowych 

zaburzeń krążenia i ostrego stanu zapalnego. 

2. Stopień II - charakteryzujesię tworzeniem pęcherzy zawierających płyn surowiczy lub płyn 

surowiczy z domieszką krwi. Obrzęk i zasinienie są znacznie większe niż w odmrożeniach 

pierwszego stopnia. Odmrożenia II stopnia pozostawiają po sobie długotrwałe obrzęki oraz 

przebarwienia skóry. 

3. Stopień III - charakteryzuje się martwica skóry, czasami również i tkanek, które są głębiej 

zlokalizowane (łącznie z kością). Po oddzieleniu się części martwiczych tworzą się ubytki, 

które goją się przez ziarninowanie. 

4. Stopień IV - odmrożenia atakują całą część ciała (np. palec i kości). Odmrożenia czwartego 

stopnia bywają na tyle poważne, że często niemożliwe jest uratowanie zaatakowanego 

narządu. 

Pamiętaj, że zmiany w tkankach rozwijają się pod wpływem zimna dość wolno i możemy je zobaczyć 

w pełni dopiero po kilku godzinach. 



 



 

 

 



 

ĆWICZENIE I.DO WYKONANIA PRZEZ UCZNIA –zdjęcie do przesłania na ocenę. 

1. Wymień przyczyny odmrożeń. 
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ĆWICZENIE II. 

Opisz w jaki sposób udzielisz pierwszej pomocy człowiekowi przytomnemu w stanie  

hipotermii. 
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Proszę przesłać ćwiczenia do nauczyciela za pomocą poczty honorata.bielska01@wp.pl, 

komunikatora messenger lub mms-a. Ćwiczenia na ocenę 


