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Introducere. Deși adresabilitatea cu Degerături și Hipotermie generală are un caracter sezonier prejudiciul 
adus pacienților rămâne relevant pentru specialiștii de profil. Este de menționat că, în anumite condiții, această 
problemă medicală capătă un aspect social prin incidența ridicată a handicapului. Ca urmare a degerăturii 
profunde ale segmentelor anatomice de locomotor 60-80% dintre pacienți devin invalizi din cauza mutilării 
forțate prin amputare.
Material și metode. Pe parcursul anilor 2010-2015 în CRLT au beneficiat de tratament 170 de pacienți (123 
bărbați și 47 femei) cu Degerături și Hipotermii, ce reprezintă 7-8% din numărul total de spitalizări. 165 (97%) 
de pacienți au fost internați în stare avansată de ebrietate. Toți pacienții au suportat un tratament complex de 
debridare primară a zonelor afectate, terapie de detoxicare, anticoagulante, dezagregante, spasmolitice, reologice, 
antibioticoterapie, analgezice, etc. Zonele afectate au fost supuse unui tratament fizioterapic preoperator. 
Debridarea sau Amputația zonelor degerate au fost efectuate după demarcarea certă a necrozei.
Rezultate. Durata medie de tratament a constituit 22,8 zile, perioada preoperatorie – 7,3 zile, bolnavii suportând 
368 de intervenții chirurgicale: 52 (14%) cazuri grefare de plăgi restante, în 301 (82%) cazuri – amputații 
transcarpale, transmetatarsiene sau de degete, în 15 (4%) cazuri – amputație de gambă. În 4 (0,2%) din cazurile 
observate au fost înregistrate decese, cauzate preponderent de Hipotermii generale ireversibile.
Concluzii. Structura procentuală a Degerăturilor și Hipotermiilor generale tratate în CRLT rămâne aproape 
constantă pe parcursul ultimilor ani, dar crește numărul bolnavilor cu comorbidități de ordin psihiatric și 
narcologic. Cele mai mari deficiențe întâlnite la tratamentul acestei categorii de bolnavi sunt legate de absența 
legislativului cu privire la conlucrarea serviciului social (persoane fără loc de muncă și de trai) și serviciului de 
evidență a populației (nu sunt în vizorul serviciului de evidență a populației RM).
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Introduction. Although the number of the medical addresses with frostbites and general hypothermia has a 
seasonal basis, the injuries caused to the patients remain relevant for the professionals in the field. It is worth 
mentioning that, in some circumstances, this medical problem acquires a social aspect by the high incidence of 
the caused disability. Due to the deep frostbites of the anatomical segments of the locomotor system, 60-80% of 
patients become disabled as a result of the forced mutilation through amputation.
Materials and methods. During 2010-2015 years, a number of 170 patients (123 men and 47 women) with 
frostbite and hypothermia have received treatment in the Republican Center of Thermal Injuries, which 
represents 7-8% of the total number of hospitalizations. A number of 165 patients (97%) of those hospitalized, 
were drunk. All patients have received a complex treatment of primary debridement of the affected areas, a 
detoxification therapy, a drug therapy, anticoagulants, spasmolytic, analgesics, etc. The affected areas have been 
treated with high-frequency ray physiotherapy. The debridement or the amputations of the frostbitten areas 
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were carried out after a definite necrosis demarcation.
Results. The average treatment duration was 22.8 days, the presurgical period - 7.3 days, the patients bearing 
368 surgical interventions: 52 (14%) cases of remaining wounds with transplanted tissue, 301 (82%) cases of 
transcarpal, metatarsian or finger amputations, 15 (4%) cases of shank amputations. 4 (0.2%) of the observed 
cases resulted with death, mainly caused by a general irreversible hypothermia.
Conclusion. The percentage structure of general treated frostbite and hypothermia cases in the Republican 
Center of Thermal Injuries remains almost constant over the last few years, but the number of the patients 
with psychiatric and narcological comorbidities increases. The biggest difficulties encountered in the treatment 
of this category of patients are related to the absence of a legislation regarding the cooperation of the social 
services (unemployed and homeless people) and the population registration services (people that are not in the 
supervision of the registration services of the Republic of Moldova).
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