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ychłodzenie organizmu jest przyczyną około 440 zgonów rocznie na terenie Polski.            Te dane są 

prawdopodobnie zaniżone, gdyż pomiar temperatury głębokiej nie jest rutynowym badaniem w 

ratownictwie medycznym. Przyczyną hipotermii przypadkowej może być zarówno ekspozycja na 

zimno przekraczająca możliwości kompensacyjne organizmu w zakresie termogenezy (hipotermia 

pierwotna), jak również schorzenia, zatrucia i urazy, które upośledzają mechanizmy termoregulacji 

(hipotermia wtórna). Szczególnie narażone na wychłodzenie są więc osoby uprawiające alpinizm, 

turystykę górską, ofiary wypadków, osoby  przewlekle chore, bezdomne i uzależnione od alkoholu. 

Szczególnie niebezpieczne jest wychłodzenie osób, które doznały urazów. Hipotermia pourazowa jest 

niezależnym czynnikiem pogarszającym rokowanie i powoduje znaczny wzrost śmiertelności. Za 

definicję hipotermii przypadkowej przyjęto obniżenie temperatury narządów wewnętrznych poniżej 

35°C, a klasyczny podział wyróżnia hipotermię łagodną (35 - 32°C), umiarkowaną (32 - 28°C) i głęboką 

(<28°C). Spadek temperatury ciała nie jest równomierny we wszystkich tkankach, najszybciej 

wychładza się powłoka (shell), wolniej zmienia się temperatura tkanek głębokich (core). Jako 

temperaturę głęboką ciała (Tc) przyjmuje się temperaturę w tętnicy płucnej. Pomiar w tym miejscu 

jest bardzo inwazyjny, więc w praktyce klinicznej jego substytutem jest umieszczenie czujnika w 

dolnej 1/3 przełyku, na głębokości 15 cm w prostnicy, na błonie bębenkowej lub w pęcherzu 

moczowym. Przy szybkich zmianach temperatury jakie następują podczas przypadkowego 

wychłodzenia oraz czynnego ogrzewania pacjenta, za miarodajny przyjmuje się pomiar w przełyku i 

na błonie bębenkowej.  



W patofizjologii hipotermii, w miarę spadku Tc następuje początkowe pobudzenie układu 

oddechowego i krążenia, nasilona termogeneza drżeniowa (dreszcze), które stopniowo ustępują 

miejsca zahamowaniu wszystkich układów. W głębokiej hipotermii obserwuje się bradykardię, 

spowolnienie oddechu, utratę przytomności ze zniesieniem odruchów. Niezwykle łatwo może dojść 

do zatrzymania krążenia w mechanizmie migotania komór, które nie poddaje się defibrylacji w niskiej 

temperaturze. Jednak zapotrzebowanie tlenowe tkanek, w tym mózgu, jest tak małe, że możliwe jest 

pełne wyzdrowienie po ogrzaniu, nawet jeśli resuscytacja trwała kilka godzin. Ta właśnie 

perspektywa pełnego powrotu do zdrowia bez deficytu neurologicznego, stała się motywacją do 

upowszechniania wiedzy na temat współczesnych możliwości leczenia, rzadko dotychczas 

stosowanych w Polsce. Zastosowanie ogrzewania pozaustrojowego (ECLS) stanowiło przełom w 

leczeniu hipotermii głębokiej z zatrzymaniem krążenia. Niemniej jednak wszystkie elementy łańcucha 

przeżycia, takie jak wczesne rozpoznanie hipotermii, gotowość do długotrwałej resuscytacji, szybkie 

powiadomienie ośrodka ECMO, mają wpływ na końcowy efekt leczenia.  

Szkolenie za pośrednictwem internetu ma ugruntowaną pozycję w kształceniu kadr medycznych w 

krajach wysoko rozwiniętych. Niemniej jednak nie przeprowadzono dotychczas badań na temat 

efektywności takiego szkolenia w dziedzinie hipotermii. 

Utworzona została platforma edukacyjna oferująca aktualną wiedzę na temat hipotermii na różnych 

poziomach udzielania pomocy (pierwsza pomoc, kwalifikowana pierwsza pomoc, medyczne czynności 

ratunkowe). Dla personelu medycznego dedykowane są dwa moduły – jeden stworzony z myślą o 

zespołach ratownictwa medycznego, drugi – o szpitalnych oddziałach ratunkowych.  

Celem niniejszej pracy jest ocena efektywności szkolenia kadr medycznych pracujących                      w 

systemie ratownictwa medycznego na temat hipotermii, za pomocą platformy                        e-

learningowej. Celem dodatkowym jest wskazanie tych obszarów wiedzy, których przyswojenie było 

najtrudniejsze.  

Szkolenie podzielone jest na kilka lekcji, omawiających patofizjologię, hipotermię pourazową, zmiany 

w ekg, zaburzenia krzepnięcia, postępowanie z ofiarami lawin, pomiar temperatury, kwalifikację do 

ogrzewania pozaustrojowego i termoizolację. Każda lekcja zakończona jest krótkim testem. Na 

początku szkolenia uczestnicy rozwiązują test wstępny, a po ostatniej lekcji test końcowy (identyczny 

ze wstępnym). Różnica procentowego wyniku pomiędzy testem końcowym i początkowym została 

przyjęta                za miarę przyrostu wiedzy. Punktacja z testów lekcyjnych obrazowała przyswojenie 

wiedzy z danej tematyki. 

Do badania włączono 5362 osoby, w tym 467 pracowników SOR (88 lekarzy, 103 pielęgniarki, 249 

ratowników) i 4895 pracowników ZRM (171 lekarzy, 503 pielęgniarki, 4221 ratowników).  

We wszystkich grupach zawodowych uzyskano przyrost wiedzy o 14,5 – 23,1 punktów procentowych. 

Pracownicy ZRM uzyskali lepsze wyniki we wszystkich grupach zawodowych, niż pracownicy SOR. 

Największe trudności sprawiło przyswojenie wiedzy           z hipotermii pourazowej, zaburzeń 

krzepnięcia w hipotermii i interpretacji zmian w ekg. Te zagadnienia nie są dokładnie omówione w 

podręcznikach medycyny ratunkowej.  

Platforma e-learningowa okazała się skutecznym narzędziem do szkolenia personelu medycznego na 

temat hipotermii. Zwiększenie dostępności aktualnej wiedzy w tym zakresie stwarza nadzieję na 

poprawę wyników leczenia tej grupy chorych w Polsce. 

 

ABSTRACT 



 

Accidental hypothermia is a cause of 440 deaths every year in Poland. Those data are probably 

underestimated, since core body temperature measurement is not a standard procedure neither in 

Emergency Medical Service nor in Emergency Departments. Hypothermia may be caused both by 

exposure to cold, that cannot be compensated by normal thermogenesis (primary hypothermia), as 

well as by diseases, intoxications and traumas, which impair one’s control of temperature (secondary 

hypothermia). Therefore, the most susceptible to hypothermia onset are alpinists, trekkers, victims 

of car accidents, patients with chronic diseases, the homeless and the alcoholics. Hypothermia is an 

independent prognostic factor of increased mortality in trauma. Accidental hypothermia has been 

definied as core temperature drop below 35ОC. It is originally divided into three stages: mild (35-

32ОC). moderate (32-28ОC) and severe (<28ОC). Body temperature drop is not equal throughout the 

body - a shell cools down faster and a core slower. Core temperature is presumed to be blood 

temperature in the pulmonary artery. The measurement in this site is highly invasive, so its substitute 

in clinical practice is the placement of the probe in a lower third of esophagus, or in rectum, 15 cm 

deep, or on tympanic membrane, or in urinary bladder. Due to rapid temperature changes in 

accidental hypothermia and patient’s rewarming, choosing esophagus and tympanic membrane is 

the most accurate.   

In the initial stage of cooling the shivering occurs, the adrenergic stimulation leads to tachypnoe, 

tachycardia, increase of blood pressure and diuresis. The lower Tc is the slower vital processes are 

observed. In the deep hypothermia bradycardia, bradypnoe and unconciousness with areflexia occur. 

Ventricular fibrillation may be easily precipitated as a rescue collapse. Defibrillation is usually 

unsuccessful in temperatures below 30ОC. However, the survival with excellent neurologic outcome 

is possible, even after prolonged resuscitation. This is due to limited metabolic requirements of the 

brain which are associated with low temperature.  

Modern methods of treatment of patients in severe hypothermia are not commonly used in Poland. 

The possibility of full recovery is an important reason to develop the survival chain in refractory 

hypothermic cardiac arrest. Extra-Corporeal Life Support (ECLS) including Cardio-Pulmonary Bypass 

(CPB) and Extra-Corporeal Membrane Oxygenation (ECMO) are highlighted as milestones in severe 

hypothermia treatment. Other factors as early diagnosis, early notification of ECMO team and the 

access to the mechanical chest compression device are also beneficial in increasing survival rate.  

Teaching by the internet is a well-known method in highly developed countries. However, any study 

on efficacy of e-learning in hypothermia has been done.  

An e-learning platform that offers up-to-date knowledge about hypothermia was developed. 

Different modules dedicated to first responders, fireguards, mountain rescuers, and medical staff are 

available. Two of these modules are created exclusively for personnel of ambulances and emergency 

departments. 

The aim of this study was to assess the efficacy of an e-learning course on hypothermia for educating 

medical staff. An additional aim was to indicate the  topics which were the most difficult to learn. 

The course was divided into a few lessons covering pathophysiology, posttraumatic hypothermia, 

ECG abnormalities, coagulopathies, avalanche victims’ management, core temperature 

measurement, ECLS treatment, and insulation. Each lesson finishes with a short test. At the 

beginning of the course every participant had to pass a pre-test as well as a post-test after the 

course. Both pre-test and post-test were identical. The difference between these two tests was 

presumed as an increase of the knowledge. The scores of lesson tests were the indicators of the 



knowledge in the particular topics. The study included 5362 persons. Among them 467 were ED staff 

(88 physicians, 103 nurses, 249 paramedics) and 4895 were ambulance staff (171 physicians, 503 

nurses, 4221 paramedics). 

All the groups achieved an average increase of the knowledge 18,9%. The results of ambulance 

personnel were significantly better than those of ED staff. The areas of the knowledge the most 

difficult to acquire were: posttraumatic hypothermia, coagulation disorders, and ECG changes. These 

issues are not precisely described in emergency medicine textbooks. 

In conclusion, the e-learning platform appeared to be an effective tool to teach medical personnel on 

hypothermia. The increase of availability of up-to-date knowledge on this topic may improve the 

outcome of hypothermia victims in Poland. 

 


