
10. WPŁYW WYSOKIEJ TEMPERATURY NA ORGAZNIZM CZŁOWIEKA 
 

Skóra jest największym narządem ludzkiego organizmu. Składa się z dwóch warstw: 

Naskórek, który jest barierą między środowiskiem zewnętrznym a wnętrzem organizmu.  

Skóra właściwa, w której znajdują się zakończenia nerwowe, mieszki włosowe oraz gruczoły potowe i łojowe 

Skóra pełni wiele funkcji: 

- barierę miedzy światem zewnętrznym a wewnętrznym organizmu,  

- chroni przed utratą płynów, inwazją bakterii i wirusów itp., 

 - pośredniczy w dostarczaniu do mózgu informacji ze świata zewnętrznego.  

-utrzymywanie prawidłowej temperatury ciała, czyli pełni funkcję termoregulacyjną.  

Oparzenia i odmrożenia powodują utratę wszystkich wymienionych właściwości skóry. 

OPARZENIE 

Oparzenie to (w zależności od głębokości) uszkodzenie skóry lub głębiej położonych narządów, powstałe w wyniku działania 
czynnika uszkadzającego. Czynniki uszkadzające: 

 termiczne (ogień, gorące płyny, para wodna), 
 chemiczne (kwasy lub zasady), 
 elektryczne (instalacja elektryczna domowa i przemysłowa, piorun), 
 radiacyjne (promieniowanie), 
 słoneczne. 

 

 

STOPNIE OPARZEŃ 

 

STOPIEŃ OPARZENIA OBJAWY 

I ból, obrzęk, 
zaczerwienienie skóry 

II ból, obrzęk, 
zaczerwienienie skóry, 

pęcherze, które się sączą, 
powierzchniowe zwęglenie 

III martwica tkanek, szara lub 
biała skóra 

 

 
Reguła dziewiątek i reguła piątek 

 
Pomaga określić jaki procent powierzchni ciała uległ oparzeniu. Regułę dziewiątek (z lewej) 
stosuje się u dorosłych, regułę piątek (z prawej) stosuje się u niemowląt. Pogotowie należy 
wezwać gdy oparzenie obejmie 30% w przypadku poparzeń pierwszego stopnia, 20% 
w przypadku drugiego stopnia i 5% w przypadku trzeciego stopnia. 



 

 

 

 

 

PRZEGRZANIE – UDAR CIEPLNY 

Udar cieplny to przegrzanie organizmu powodujące wzrost temperatury głębokiej ciała wzrasta powyżej 40°C. Może być 
spowodowany: 

 przebywaniem w otoczeniu, w którym panuje wysoka temperatura (np. w mieszkaniu podczas fali upałów); 
 wysiłkiem fizycznym w otoczeniu, w którym panuje wysoka temperatura. 

Objawy udaru cieplnego to: 

 

Pierwsza pomoc - odizolowaniu poszkodowanego od źródła ciepła i rozpocząć chłodzenie organizmu. Najskuteczniejsze metody 
chłodzenia to: 

 zimne okłady w miejscu przebiegu dużych naczyń krwionośnych (pachy, pachwiny, szyja), 
 spożywanie zimnych płynów, 

ból głowy gorączka

omdlenie uderzenia gorąca

wymioty wymioty

biegunka przekrwienie twarzy

utrata przytomności drgawki

zatrzymanie krążenia i oddechu



 spryskiwanie poszkodowanego chłodną wodą, 
 użycie wentylatorów wymuszających stały przepływ powietrza wokół rozebranego poszkodowanego. 

Udar słoneczny, czyli przegrzanie organizmu wskutek silnego nasłonecznienia.  Do udaru słonecznego dochodzi najczęściej, gdy 
temperatura powietrza przekracza 30°C, między godziną 10:00 a 16:00. Wystąpieniu udaru słonecznego sprzyja brak nakrycia 
głowy oraz odwodnienie. Najbardziej narażone na udar słoneczny są osoby starsze i dzieci. Pierwsza pomoc w przypadku udaru 
słonecznego jest taka sama jak przy udarze cieplnym. 

Pierwsza pomoc w przypadku oparzeń: 

 wyprowadź osobę poszkodowaną z pożaru, 
 ugaś płonące ubranie wodą lub stłum płomienie, narzucając na nie ubranie z naturalnych włókien, 
 polej zimną wodą lub zdejmij ubranie oblane gorącym płynem, 
 zdejmij tlące się lub nasączone środkiem chemicznym ubranie, 
 odłącz źródło prądu. 

Bezpośrednio po odsunięciu poszkodowanego od źródła ciepła jego skóra nadal jest gorąca, a uszkodzenia się poszerzają. 
Powoduje to pogłębianie i rozszerzanie się ran oparzeniowych. Dlatego bardzo ważne jest jak najszybsze schładzanie ran 
oparzeniowych. Użyj do tego czystej wody dowolnego pochodzenia (kran, woda butelkowana itp.). 

 Schładzanie małych powierzchni  - ok. 10-15 min. 
 W przypadku oparzeń o dużej powierzchni, ciało należy schładzać najwyżej 1-2 min, najlepiej przykładając mokre 

ręczniki, prześcieradła itp. Nie wolno polewać ich bieżącą zimną wodą lub robić zimnych kąpieli, ponieważ może to 
spowodować hipotermię. 

 

OPARZENIE CHEMICZNE 

Przy oparzeniach chemicznych (kwasami lub zasadami) spłukiwać, najlepiej rozproszonym strumieniem wody przez ok. 15 min. 
Substancje sypkie przed spłukaniem należy dokładnie zetrzeć lub otrzepać. Resztki środka uszkadzającego przylegające do skóry 
poszkodowanego należy usunąć w inny sposób – ścierając lub zdrapując, po czym skórę obficie spłukać wodą. Szczególnie ważne 
jest wypłukanie substancji żrących z oka, ponieważ bardzo szybko powstają w nim nieodwracalne zmiany. 

Schładzając ranę, jednocześnie zdejmij poszkodowanemu biżuterię oraz buty, odzież i wszystkie inne uciskające części ubrania, 
które znajdują się blisko miejsca oparzenia .Po schłodzeniu lub spłukaniu substancji chemicznej załóż jałowy opatrunek na rany. 

 

 

OPARZENIA CHEMICZNE GARDŁA 

Wypicia substancji chemicznej, która powoduje poparzenia jamy ustnej, gardła i przełyku.  

Objawy to piekący ból gardła i przełyku, odbarwienie czerwieni wargowej i błon śluzowych jamy ustnej oraz nudności i wymioty.  

Pierwsza pomoc polega na obmyciu twarzy i płukaniu jamy ustnej dużą ilością wody. Następnie należy podać poszkodowanemu 
wodę, którą powinien pić małymi łykami, rozcieńczając w ten sposób środek chemiczny znajdujący się w żołądku. Po udzieleniu 
pierwszej pomocy, w zależności od stanu poszkodowanego, należy bezzwłocznie wezwać pogotowie lub udać się do najbliższego 
lekarza. 

 

 


