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Diagnostyka i leczenie hipotermii pourazowej 
w warunkach szpitalnych – badanie pilotażowe
Diagnosis and treatment of post-traumatic hypothermia in hospitals 
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StreSzczenie:  Wstęp: Obniżenie temperatury głębokiej ciała, które towarzyszy urazom, związane jest ze zwiększoną śmiertelnością. 
Mechanizmy termoregulacyjne u pacjentów, którzy doznali urazu, są upośledzone, zwłaszcza wtedy, gdy zastosowano 
opioidy lub leki znieczulenia ogólnego. Utrzymanie normotermii wymaga starannej izolacji termicznej oraz wdrożenia 
ogrzewania czynnego. Celem badania była ocena wyposażenia i procedur związanych z rozpoznawaniem i leczeniem 
hipotermii pourazowej w polskich szpitalach.

  Materiał i metody: Ankiety dotyczące wyposażenia i procedur związanych z monitorowaniem temperatury oraz aktywnym 
ogrzewaniem zostały rozesłane do wszystkich szpitali przyjmujących pacjentów po urazach w województwie świętokrzyskim. 
Ankietą objęto: oddziały chirurgii ogólnej, oddziały intensywnej terapii (OIT) oraz bloki operacyjne.

  Wyniki: Zdecydowana większość, bo 92% oddziałów chirurgicznych, nie posiada wyposażenia do pomiaru temperatury 
głębokiej ciała (Tc), a 85% z nich nie ma urządzeń do ogrzewania chorych. Pomiar Tc jest możliwy na każdym OIT, a systemy 
grzewcze są dostępne na 83% OIT. Na połowie oddziałów intensywnej terapii kryteria wdrożenia ogrzewania są inne niż Tc i 
opierają się na indywidualnej decyzji lekarza. Na 58% bloków operacyjnych temperatura pacjenta nie jest monitorowana, zaś 
na 33% bloków pacjenci nie są ogrzewani.

  Wnioski: Większość OIT i bloków operacyjnych jest odpowiednio wyposażona, jednakże na części z nich kryteria wdrożenia 
pomiaru Tc i ogrzewania chorych pozostają niesprecyzowane. Oddziały chirurgiczne nie są przygotowane do leczenia chorych 
z hipotermią pourazową.

SłoWa kluczoWe:   uraz, hipotermia, resuscytacja, medycyna ratunkowa, ogrzewanie

abStract:   background: An unintentional drop in core body temperature of trauma victims is associated with increased mortality. 
Thermoregulation is impaired in these patients, especially when treated with opioids or anesthetics. Careful thermal 
insulation and active warming are necessary to maintain normothermia. The aim of the study was to assess the equipment 
and procedures for diagnosing and managing post-traumatic hypothermia in Polish hospitals.

  Methods: Survey forms regarding equipment and procedures on monitoring of core temperature (Tc) and active warming 
were distributed to every hospital that admits trauma victims in the Holy Cross Province. Questionnaires were addressed to 
surgery departments, intensive care units (ICUs), and operating rooms (ORs).

  results: 92% of surgery departments did not have equipment to measure core body temperature and 85% did not have 
equipment to rewarm patients. Every ICU had equipment to measure Tc and 83% had active warming devices. In 50% of ICUs, 
there were no rewarming protocols based on Tc and the initiation of rewarming was left to the physician’s discretion. In 58% 
of ORs, Tc was not monitored and in 33% the patients were not actively warmed.

  conclusions: The majority of surveyed ICUs and ORs are adequately equipped to identify and treat hypothermia, however 
the criteria for initiating Tc monitoring and rewarming remain unstandardized. Surgery departments are not prepared to 
manage post-traumatic hypothermia.
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urazy głowy leczone są w oddziałach chirurgii ogólnej, natomiast 
obrażenia układu mięśniowo-szkieletowego – w oddziałach orto-
pedycznych. Zatem większość pacjentów z ciężkimi obrażeniami 
i dużym ryzykiem wystąpienia hipotermii pourazowej trafia na 
oddziały chirurgii ogólnej. Wskazano, że przedmiotem zaintere-
sowania są chorzy z poważnymi urazami, którzy wymagają przy-
jęcia na OIT lub pilnej laparotomii, torakotomii lub kraniotomii 
bezpośrednio po przyjęciu do szpitala. 

Formularz zawierał 12 pytań. Były to pytania jednokrotnego wy-
boru, choć cztery z nich zawierało opcję odpowiedzi otwartej.

Formularz wysłano do wszystkich 14 oddziałów chirurgii ogólnej 
oraz do 13 OIT (zlokalizowanych w tych samych szpitalach). Py-
tania dotyczyły wyposażenia w termometry do pomiaru tempe-
ratury głębokiej, kryteriów podjęcia tego pomiaru, wyposażenia 
w urządzenia do ogrzewania pacjentów, a także przyjętych zasad 
ogrzewania. Ponadto w odniesieniu do OIT dodano część dotyczącą 
działań podejmowanych podczas zabiegów na bloku operacyjnym. 
Respondenci byli też pytani o zakres informacji dotyczących hipo-
termii pourazowej uwzględnianych w dokumentacji medycznej.

Zgoda komisji bioetycznej na przeprowadzenie badania ankieto-
wego nie była wymagana, ponieważ nie obejmowało ono danych 
pacjentów.

Ze względu na małą liczebność próby, analizę ograniczono do sta-
tystyki opisowej. Dane przedstawiono za pomocą częstości oraz 
wartości procentowych. 

Wyniki

Wypełnione formularze odesłało 13 z 14 oddziałów chirurgicz-
nych (93%) i 12 z 13 OIT (92%). 

Oddziały chirurgiczne
Dwanaście z trzynastu oddziałów chirurgicznych (92%) nie posiada 
aparatury do pomiaru temperatury głębokiej i nie wdraża takiego 
pomiaru u pacjentów. Jeden oddział deklaruje wdrażanie pomia-
ru Tc wyłącznie u chorych przyjętych bezpośrednio z oddziału 
ratunkowego izby przyjęć. 11 z 13 oddziałów (85%) nie posiada 
urządzeń do ogrzewania pacjentów. Dwa oddziały mają zestawy do 
nadmuchu ciepłego powietrza, a jeden z nich dodatkowo zestaw 
kondukcyjny zasilany elektrycznie. Na jednym z oddziałów ogrze-
wanie rozpoczyna się przy spadku Tc poniżej 35°C, na drugim zaś 
po stwierdzeniu „klinicznych objawów wychłodzenia”. Tylko jeden 
oddział (8%) posiada opisane procedury dotyczące monitorowania 
Tc oraz ogrzewania chorych; 77% oddziałów (10 na 13) przetacza 
chorym nieogrzane płyny infuzyjne, inne niż preparaty krwiopo-
chodne. Jeden oddział posiada przepływowy ogrzewacz płynów, 
zaś dwa stosują wstępnie podgrzane pojemniki.

Oddziały intensywnej terapii
Wszystkie oddziały posiadają termometry do pomiaru Tc. 58% 
z nich (7 na 12) ma na wyposażeniu sondy do pomiaru w przeły-
ku, a 42% (5 na 12) do pomiaru w odbytnicy. Wśród OIT, które 
wzięły udział w badaniu,17% monitoruje Tc u wszystkich pacjen-
tów po ciężkich urazach, 8% tylko u chorych przyjętych z bloku 

WStęp

Wyróżnia się trzy stadia hipotermii pourazowej: łagodną (36°C–
–34°C), umiarkowaną (34°C–32°C) i głęboką (<32°C). Przywołana 
klasyfikacja jest odmienna niż w hipotermii przypadkowej i wynika 
z istotnego wpływu na śmiertelność [1]. Utrata ciepła w stabilnych 
warunkach zewnętrznych u zdrowych osób pozostających w spo-
czynku wynosi około 60–75 kcal/godz, natomiast u pacjentów po 
ciężkich urazach może sięgać nawet 400 kcal/godz. Dodatkowym 
czynnikiem przyspieszającym wychłodzenie jest zahamowanie 
termogenezy drżeniowej z powodu zastosowania analgezji opio-
idowej, sedacji i leków zwiotczających [2]. 

Częstość występowania hipotermii pourazowej jest uzależniona od 
ciężkości urazu. W niewielkich – nie przekracza 10% [3], podczas 
gdy wśród pacjentów wymagających leczenia w oddziałach inten-
sywnej terapii sięga niemal 58% [4]. Hipotermia zwiększa ryzyko 
śmierci w bezpośrednim okresie pourazowym nawet o 20% [5]. 
W czterech tygodniach od urazu śmiertelność chorych w hipoter-
mii może być niemal o połowę wyższa niż pacjentów w normoter-
mii [6]. Pacjenci w hipotermii pourazowej mają też istotnie więk-
sze zapotrzebowanie na środki krwiopochodne, dłużej pozostają 
w szpitalu, występuje u nich większe ryzyko sepsy i niewydolno-
ści wielonarządowej [5, 7–9]. Obniżenie Tc jest więc nie tylko zja-
wiskiem towarzyszącym ciężkim urazom, ale także niezależnym 
czynnikiem ryzyka zgonu [10, 11]. 

Brak świadomości problemu, jakim jest utrata ciepła, sprzyja wy-
chładzaniu pacjentów, zwłaszcza tych z poważnymi urazami. 
Główne przyczyny wychłodzenia to: utrata krwi, brak odpowied-
niej termoizolacji, infuzja zimnych płynów, wentylacja zimnymi 
gazami. Istotną przyczyną hipotermii jatrogennej są długotrwałe 
zabiegi operacyjne. Wynika to zarówno ze znieczulenia ogólne-
go, jak i z przetoczenia dużej ilości zimnych płynów oraz otwar-
cia jam ciała i ekspozycji narządów wewnętrznych na temperaturę 
sali operacyjnej [1, 6].

Dotychczas w Polsce nie opracowano rekomendacji dotyczących 
postępowania w hipotermii pourazowej. Niewiele jest również 
danych na temat przygotowania i wyposażenia polskich szpitali 
w zakresie zapobiegania i leczenia hipotermii [12]. 

Celem naszego badania była ocena wyposażenia OIT, bloków ope-
racyjnych i oddziałów chirurgicznych dla dorosłych w sprzęt nie-
zbędny do diagnozowania i leczenia hipotermii pourazowej, oraz 
stosowanych tam procedur. Wybór województwa świętokrzy-
skiego – jako miejsca przeprowadzenia badania pilotażowego – 
podyktowany był: podobieństwem warunków klimatycznych do 
okolicznych województw, ilością odnotowanych urazów niewiele 
przekraczającą średnią krajową [13], a także równomiernym roz-
mieszczeniem placówek medycznych. 

Materiał i Metody

Opracowano ankietę adresowaną do kierowników wszystkich od-
działów intensywnej terapii oraz chirurgicznych w województwie 
świętokrzyskim, do których pogotowie ratunkowe transportu-
je ofiary urazów. Wybór oddziałów chirurgii ogólnej wynikał ze 
specyfiki działania systemu opieki medycznej w Polsce: obrażenia 
narządów wewnętrznych (klatki piersiowej i brzucha) oraz małe 
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narażonymi na hipotermię. Autorom nie udało się znaleźć w lite-
raturze podobnego opracowania dotyczącego wyposażenia OIT 
i oddziałów chirurgicznych w termometry do pomiaru Tc i urzą-
dzenia do ogrzewania chorych. Dostępne są jedynie dane dotyczące 
fazy przedszpitalnej. Karlsen i wsp. oraz Henriksson i wsp. opisa-
li dostępność tego rodzaju wyposażenia w medycznych służbach 
ratowniczych w Norwegii i w Szwecji [14, 15]. Inne badanie anali-
zuje wyposażenie górskich służb ratowniczych w sprzęt związany 
z zaopatrzeniem poszkodowanych w hipotermii [16]. 

O dostępności termometrów i procedur pomiaru Tc u ofiar 
urazów w szpitalach można jedynie wnioskować pośrednio na 
podstawie odsetka pacjentów, którym wykonano taki pomiar. 
W centrum urazowym w Londynie Tc przy przyjęciu zmierzono 
u 38% pacjentów [2]. Z danych krajowych rejestrów urazów w USA 
i Niemczech wynika, że pomiar Tc dokonywany jest odpowiednio 
u 62% i 38,5% pacjentów [5, 17]. Z drugiej strony w badaniu Ireland 
i wsp, zaledwie 2,7% osób przyjmowanych do centrum urazowego 
w Australii nie miało zmierzonej temperatury głębokiej [7]. Jed-
nak przyczyną powyższych różnic, poza dostępnością aparatury, 
może być świadomość zagrożenia i poziom wyszkolenia persone-
lu, a także przyjęte rekomendacje i wytyczne.

Zróżnicowanie wartości Tc, poniżej których wdrażane są proce-
dury ogrzewania pacjentów na OIT, wydają się być odzwiercie-
dleniem niespójnych poglądów na temat rozpoznania hipotermii 
pourazowej. O ile Perlman wskazuje na graniczną wartość 36°C, 
to np. Martin i Shafi przyjęli do analizy z National Trauma Data 
Bank wartość 35°C [1, 5, 11]. Jednakże 25% ankietowanych oddzia-
łów intensywnej terapii nie ma jakichkolwiek spójnych kryteriów 
wdrożenia ogrzewania, a 83% OIT nie posiada opisanych procedur 
dotyczących ogrzewania chorych. Chociaż utrata ciepła podczas 
zabiegu operacyjnego jest zjawiskiem powszechnie znanym, na 
58% bloków operacyjnych w województwie świętokrzyskim nie 
jest prowadzone monitorowanie Tc, a na 33% w ogóle nie wdra-
ża się ogrzewania pacjentów. Tymczasem obniżenie temperatury 
ciała nawet o 1°C podczas zabiegu operacyjnego, istotnie zwięk-
sza utratę krwi [18]. 

Odsetek powikłań infekcyjnych, w tym zakażenia ran, jest niższy 
u chorych, którzy byli czynnie ogrzewani podczas zabiegu ope-
racyjnego [19]. Pomimo że hipotermia pourazowa jest uznawana 
za czynnik ryzyka zgonu [11], a jej zapobieganie jest łatwe i mało 
kosztowne, to na 85% oddziałów chirurgicznych w ogóle nie pro-
wadzi się czynnego ogrzewania chorych, podobnie jak na 33% 
bloków operacyjnych i 17% OIT. Przyczyną takiego stanu rzeczy 

operacyjnego, 8% tylko u przyjętych bezpośrednio z SOR/IP, zaś 
dwa oddziały (17%) w ogóle nie prowadzą pomiaru Tc. Pozosta-
łe 50% OIT kieruje się własnymi kryteriami wdrożenia pomiaru, 
takimi jak: „wywiad”, „spadek temperatury powierzchownej”, „po-
dejrzenia hipotermii”, „uznaniowo”. 67% z nich (8 na 12) rozpoczy-
na monitorowanie Tc już przy przyjęciu pacjenta na oddział, 17% 
(2 na 12) czyni to później, ale w pierwszej dobie. 83% OIT posiada 
urządzenia do ogrzewania chorych – 58% dysponuje zestawami 
konwekcyjnymi (nadmuch ciepłego powietrza), 33% kocami elek-
trycznymi, 17% okryciami zawierającymi ogrzewacze chemiczne. 
Żaden z oddziałów nie ma możliwości podgrzewania gazów w re-
spiratorach. Jeden OIT wdraża ogrzewanie ofiar urazów rutyno-
wo zaraz po przyjęciu na oddział, w 50% OIT (6 na 12) decyzja 
o ogrzewaniu podejmowana jest na podstawie pomiaru Tc – na 
trzech z nich, kiedy głęboka temperatura spada poniżej 36°C, na 
trzech – jeśli spada poniżej 35°C. Na 25% OIT ogrzewanie wdraża-
ne jest na podstawie innych kryteriów: „uznaniowo”, „wywiad, pora 
roku, koagulopatia”, „rozległy uraz, cechy wyziębienia”. Większość 
oddziałów nie posiada opisanych procedur dotyczących pomia-
ru Tc (92%) i ogrzewania chorych (83%). Jedenaście z dwunastu 
OIT (92%) deklaruje ogrzewanie przetaczanych płynów infuzyj-
nych innych niż środki krwiopochodne, przy czym 7 na 12 sto-
suje ogrzewacze przepływowe, a 4 na 12 wstępne podgrzewanie 
pojemników z płynami.

Bloki operacyjne
Podczas zabiegów operacyjnych wykonywanych w trybie pil-
nym na skutek doznanych obrażeń, w 58% szpitali (7 na 12) nie 
stosuje się monitorowania Tc, w jednym szpitalu pomiar stosuje 
się rutynowo, zaś w pozostałych czterech (33%) – na podstawie 
indywidualnej oceny anestezjologa. W czterech z pięciu szpitali 
prowadzących pomiar używa się sondy przełykowej, a w jednym 
odbytniczej. Wszystkie bloki operacyjne wyposażone są w urzą-
dzenia do ogrzewania chorych – 33% w systemy nadmuchu ciepłe-
go powietrza, 25% w koce elektryczne, 17% podgrzewanie gazów 
w respiratorze, 33% w inne urządzenia: podgrzewane materace, 
koce z pakietami chemicznymi (Ryc. 1.). 

Jednakże w 4 szpitalach (33%) nie prowadzi się ogrzewania na blo-
ku operacyjnym w trzech ogrzewanie wdrażane jest na podstawie 
pomiaru temperatury głębokiej – w dwóch przy spadku Tc poni-
żej 36°C, w jednym – przy spadku Tc poniżej 35°C w pozostałych 
czterech na podstawie innych kryteriów – „cechy wyziębienia, 
długotrwały zabieg”, „uznaniowo”, „temperatura powłok, czynny 
krwotok, masywne przetoczenia”, „wywiad, pora roku, koagulo-
patia”. Przy przetaczaniu płynów infuzyjnych w 50% szpitali (6 na 
12) używa się ogrzewaczy przepływowych, w 42% placówkach płyn 
toczony jest ze wstępnie podgrzanego pojemnika, a w jednym szpi-
talu przetacza się nieogrzane płyny. Ogrzewanie pacjenta podczas 
zabiegu operacyjnego odnotowywane jest w karcie znieczulenia 
w 17% szpitali, a pomiar Tc w 25%.

dySkuSja

Nasze badanie pokazuje, że większość oddziałów chirurgicznych 
w województwie świętokrzyskim nie jest odpowiednio wyposażona, 
by rozpoznawać i leczyć hipotermię pourazową. Oddziały inten-
sywnej terapii i bloki operacyjne posiadają odpowiedni sprzęt, ale 
brakuje określenia klarownych zasad postępowania z pacjentami 

ryc. 1.  Systemy ogrzewania pacjentów dostępne na oddziałach intensywnej terapii i 
blokach operacyjnych.
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oGraniczenia badania

Badanie ma charakter pilotażowy i dotyczy tylko jednej strefy ad-
ministracyjnej kraju. Wyniki i wnioski powinny być więc inter-
pretowane z ostrożnością. 

WnioSki

Większość oddziałów chirurgicznych w województwie święto-
krzyskim nie jest przygotowana do postępowania z hipotermią 
pourazową. Oddziały intensywnej terapii posiadają co prawda 
odpowiedni sprzęt, ale nie jest on w pełni wykorzystywany; nie 
ma też klarownych procedur postępowania z pacjentami w sta-
nie hipotermii. Profilaktyka i leczenie hipotermii śródoperacyjnej 
u ofiar urazów wydaje się niewystarczające.

Uważamy, że trzeba kontynuować badanie obejmujące całą Polskę 
z uwzględnieniem oddziałów chirurgii dziecięcej.

może być brak świadomości zagrożeń wynikających z hipotermii 
pourazowej wśród personelu medycznego. W badaniu ankieto-
wym przeprowadzonym wśród lekarzy i pielęgniarek jednego 
z centrów urazowych w Australii tylko 27% respondentów wska-
zało koagulopatię jako możliwe następstwo hipotermii, a jedynie 
12,5% miało świadomość korelacji pomiędzy hipotermią a śmier-
telnością po urazach [20]. 

Równolegle z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną ko-
nieczne jest więc uświadamianie kadry medycznej, szkolenie oraz 
wprowadzanie nowoczesnych zasad postępowania. Wyniki nasze-
go badania wskazują pewne niedociągnięcia i wady systemu, ale 
dopiero ich uświadomienie może prowadzić do zmian na lepsze. 
Nawet na podstawie informacji uzyskanych z jednego rejonu moż-
na już bowiem nakreślić ogólne kierunki dalszych działań. Jest to 
proces wieloetapowy, który obejmuje: uświadomienie potrzeby 
zmian, edukację, stworzenie lokalnych algorytmów i ocenę popra-
wy jakości. Są to elementy niezbędne dla zwiększenia sprawności 
systemu ratownictwa [21, 22].
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