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Przed nami zapewne jeszcze kilka tygodni mrozu. Z Wydziału
Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu w Poz-
naniu dostaliśmy informację o tym, jak zachowywać się w
przypadku znacznego wychłodzenia ciała, czy wręcz odmro-
żeń. Mamy nadzieję, że na terenie naszej gminy nie ma osób
samotnych, lub bezdomnych, które narażone są na skutki
uciążliwych, zimowych warunków atmosferycznych. Nie-
mniej, dobrze jest wiedzieć, co zrobić, gdy mimo wszystko
do wyziębienia dojdzie i jak pomóc osobie, która znalazła się
w takiej sytuacji.

Po pierwsze więc powiedzmy, czym jest odmrożenie. Otóż odmro-
żeniem nazywamy miejscowe uszkodzenie tkanek na skutek działania
zimna. Może się ono zdarzyć nawet przy temperaturach powyżej 0°C,
szczególnie przy wietrznej i wilgotnej pogodzie.

W odmrożeniu skóra początkowo bywa zaczerwieniona, później staje
się sina, szaroniebieska “marmurkowa", a w końcu biało-blada. We wstęp-
nym okresie odmrożenia występuje uczucie marznięcia i swędzenia.

Z powodu płynnych i nieostrych granic zmian na skórze trudno jest roz-
strzygnąć, czy mamy do czynienia z odmrożeniem, czy też z miejscowym
wychłodzeniem. Dopiero w ciepłym pomieszczeniu można z grubsza od-
różnić te dwa rodzaje uszkodzeń: lekkie odmrożenie i nadmierne prze-
chłodzenie powodują od razu silny ból, podczas gdy ciężkie odmrożenia
pozostają w cieple zupełnie bezbolesne.

A zatem kiedy na dworze jest naprawdę wielki mróz należy ubierać się
w kilka warstw odzieży, a nie tylko w jeden gruby płaszcz. Zawsze nakry-
wać trzeba głowę, bo to jest miejsce szczególnie narażone na duże utraty
ciepła. Nie należy w takich dniach podejmować prac wymagających nad-
miernego wysiłku. Taki wysiłek może bowiem być przyczyną ataków serca.
No i trzeba zwracać uwagę na pierwsze odczuwalne objawy odmrożenia
palców rąk i stóp, uszu, nosa, brody i policzków. Kiedy straci się czucie,
na pomoc może być już za późno ze względu na nieodwracalne zmiany.

Powiedzmy też, na czym polegać powinna pierwsza pomoc w
przypadku odmrożeń. Otóż pomoc ta, zwłaszcza gdy odmrożona część
ciała jest jeszcze blada, polega na możliwie szybkim przywróceniu krą-
żenia krwi. W tym celu stosujemy ogrzanie uszkodzonej kończyny w ką-
pieli wodnej o coraz wyższej temperaturze. Rozpoczynamy ogrzewanie
od 25 do 30°C, aby po kilkunastu minutach zwiększyć ją od 38 do 40°C.
Ogrzewanie należy stosować do czasu, gdy tkanki osiągną odpowiednią
temperaturę. Po kąpieli można odmrożone miejsca lekko nacierać nie-
wielką ilością 70% alkoholu etylowego, aż do zaróżowienia skóry. Na-
stępnie trzeba nałożyć suchy, jałowy opatrunek z grubą warstwą waty i
ciepło owiniętymi kończynami odwieźć chorego do szpitala.

Jeśli w warunkach polowych nie ma możliwości wykonania takiej ką-
pieli ogrzewającej, to należy zastosować krótkotrwały, delikatny masaż,
używając niewielkiej ilości 70% alkoholu etylowego, a następnie nałożyć
gruby opatrunek ochronny. Jeśli wytworzyły się pęcherze, przykrywa się
je jałowym opatrunkiem. Pęcherzy nie należy przekłuwać.

Zabrania się również szeroko stosowanego nacierania odmrożonych
kończyn śniegiem, pogarsza to jeszcze ich stan - tworzą się mikrosko-
pijne rany, łatwo powstaje zakażenie. Zabronione jest również podawa-
nie alkoholu gdyż jego działanie rozszerzające naczynia krwionośne może
spowodować przechłodzenie całego organizmu. Nie wolno również palić
tytoniu. Nikotyna powoduje zwężenie naczyń krwionośnych.

W przypadku wychłodzenia całego ciała, ogrzewanie należy przepro-
wadzać bardzo powoli, gdyż ciepła kąpiel spowoduje rozszerzenie skór-
nych naczyń krwionośnych i zimna krew z obwodu zmiesza się z ciepłą
krwią centralną. Może to doprowadzić do zgonu.

Do kąpieli całego ciała używamy wody o temperaturach jak przy miejs-
cowych odmrożeniach, podnoszenie ciepłoty kąpieli powinno odbywać się
wolniej.

Przesłany z Wydziału Zarządzania Kryzysowego poradnik zawiera
oczywiście dużo więcej informacji dotyczących zachowań w czasie mroź-
nej zimy. Mówi między innymi o tym, jak przygotować mieszkanie na silne
mrozy i jak śledzić wszelkie komunikaty o zmianach pogody. Zaintereso-
wanych tą tematyką odsyłamy na stronę internetową www.poznan.
uw.gov.pl

ZIMOWYPORADNIK

Babcie i dziadkowie, których wnuczta chodzą do przedszkoli zos-
tali zaproszeni na Dzień Babci i Dziadka i w honorowy sposób
ugoszczeni przez swoje pociechy. W przedszkolu w Kątach (fot.1 i
2) i Ziemnicach (fot.3) milusińscy wystawili bożonarodzeniowe ja-
sełka. Były też piosenki i wierszyki z życzeniami zdrowia, szczę-
ścia i 100 lat życia. A potem wspólny poczęstunek.


