
 
 

Hipotermia 
 
 
 
 

       O temperastura centrala mai mica de 350 C se numeste hipotermie. Valoarea normala a 
temperaturii corpului este cuprinsa între 36-370C  
       Categoriile de persoane cu risc la hipotermie sunt: batrâni, copii mici, traumatizatii, alcoolicii, 
drogatii, înecatii. Temperatura corpului se pierde mai repede în apa decât în aer. În functie de 
severitatea hipotermiei semnele pot fi: puls slab palpabil, bradicardie, tensiunea arteriala 
scazuta sau nemasurabila, nivelul de constienta alterata sau coma.  
       Primul ajutor în aceste situatii respecta principiile de evaluare si ABC. Specific cazului este 
atentia deosebita ce trebuie acordata la mobilizarea hipotermicului. Orice miscare mai brusca 
sau necoordonata poate agrava situatia sau poate duce la stop cardiac. În cazul pacientilor aflati 
în stop cardiac masajul cardiac este mai dificil de efectuat deoarece toracele hipotermicului este 
mai rigid.  
 
             HIPOTERMICUL NU POATE FI DECLARAT DECEDAT PÂNA CE NU ESTE 
REÎNCALZIT.  
 
       Reîncalzirea hipotermicilor se face lent, 10C / ora. Din acest motiv resuscitarea acestor 
pacienti este de durata mai lunga, pâna la atingerea temperaturii normale a corpului. Defibrilarea 
nu poate fi folosita decât dupa ce temperatura corpului este peste 30 de grade C.  
       Metode cunoscute si folosite pentru reîncalzire sunt: 

• reîncalzire externa pasiva, consta din învelirea pacientului cu paturi si pastrarea lui în 
mediu ambiant cald. Acest tip de reîncalzire se foloseste pentru pacientii cu hipotermii 
usoare sau eventual medii cu temperatura centrala de peste 32 grade C.  

• reîncalzirea externa activa, se efectueaza prin imersia totala a pacientului în baie cu apa 
încalzita la 40 grade C sau prin folosirea de paturi încalzite sau pungi cu apa calda. 
Aceasta tehnica este potrivita pentru pacientii aflati în hipotermie medie cu o temperatura 
centrala pâna la 31 grade C sau cel mult 30 grade C. Imersia în apa calda se foloseste 
atunci când dorim sa reîncalzim pacientul rapid, acest lucru fiind aplicabil la cei care au 
pierdut temperatura în mod rapid.  

• reîncalzirea activa centrala - folosite în unitati spitalicesti. 

 


