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Відмороження вушної раковини в осно-
вному описується в підручниках [7, 8, 11, 15-
20, 27], керівництві [34], довідниках з отори-
ноларингології [21-23, 33], довіднику по фізі-
отерапії хвороб вуха, горла і носа [32]. 

Остуда вушної раковини коротко опи-
сана в довіднику по фізіотерапії з приводу 
хвороб вуха, горла і носа [32], нагадується 
про цю патологію в підручниках [15-19], кері-
вництві з оториноларингології [4, 34], малій 
медичній енциклопедії [35]. При аналізі літе-
ратури ми не знайшли оглядових робіт про 
відмороження та остуду вушної раковини, 
тому наводимо власний огляд літератури з 
цього питання. Вважаємо, що він буде корис-
ним як для отоларингологів, особливо почат-
ківців, так і для інших спеціалістів (травмато-
логів, хірургів, дерматологів та ін.). 

Відмороження. Відмороження вушної 
раковини (congelatio auriculae) зустрічається 
порівняно часто [11, 15, 20, 32]. Часте відмо-
роження вушної раковини зумовлюється її 
анатомічним положенням, відсутністю підш-
кірної жирової клітковини, відносно слабким 
кровопостачанням, тонкістю та ніжністю шкі-
рного покриву [11, 15, 32-34]. Під впливом 
низької температури відбувається звуження 
судин і порушення живлення тканин [11]. 

Відмороження вушної раковини розви-
вається внаслідок одночасної тривалої дії хо-
лоду температура - нижча 00С) [16-19, 34] і 
тому часто спостерігається в холодних краї-
нах [34]. Сприяють відмороженню вологість 
повітря або вітер, при цьому воно настає на-
віть при незначному зниженні температури 
повітря [16-19]. Легко відмороження виникає 
у малокровних людей [34]. Щодо відморо-
ження в дітей, то, звичайно, має значення їх 
вік, знижене харчування, недокрів’я, ступінь 
чутливості до холоду [16, 18, 19]. 

Початок відмороження люди іноді не 
помічають, недивлячись на те, що перші озна-
ки його можуть бути достатньо виражені: жар, 
колюче відчуття і біль при дотиканні [34]. 

В дітей розрізняється загальне замер-
зання та відмороження вушної раковини різ-
ного ступеня [16, 18, 19]. Загальне замерзання 
проявляється дрімотою, що згодом перехо-
дить у сон, далі поступово припиняється кро-
вообіг, настають анемія мозку та зміни в тка-
нинах органів, які призводять до смерті [16-
19]. Якщо таке сталося, треба негайно прис-
тупити до зігрівання дитини, застосовуючи 
загальновідомі методи [17, 19]. 

В залежності від температури та воло-
гості атмосферного повітря, тривалості його 
дії і реактивних явищ з боку вушної раковини 
розрізняються ступені відмороження. Л.А. 
Зарицький [11], О.Кіцера [15], О.І. Циганов і 
співавтори [32, 33], А.К. Чаргейшвілі [34] 
вказують на 3 ступеня відмороження вушної 
раковини. За А.К. Чаргейшвілі [34], І ступінь 
– почервоніння шкіри, утворення багряних 
плям чи ціаноз шкіри; ІІ ступінь – набряк ву-
шної раковини і утворення пухирів; ІІІ сту-
пінь – змертвіння шкіри і підшкірної клітко-
вини, змертвіння хряща. За Л.А. Зарицьким 
[11], І ступінь характеризується припухлістю, 
гіперемією, а іноді утворенням багряних 
плям; ІІ – наявністю пухирів, наповнених се-
розною рідиною; ІІІ – появою некротичних 
ділянок, а іноді і гангрени значної частини 
вушної раковини, насамперед її завитка. За 
О.І. Цигановим і співавторами [33], І ступінь 
– гіперемія шкіри, що іноді чергується з діля-
нками зблідніння; ІІ ступінь – поява пухирів, 
що містять серозний ексудат; ІІІ ступінь – 
некроз, утворення раневих поверхонь. І сту-
пінь відмороження характеризується анестезі-
єю шкіри, іноді слабким відчуттям жару; ІІ 
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ступінь – посиленим відчуттям жару, свербін-
ням; ІІІ ступінь – больовим синдромом [33]. 
О.О. Кіцера [15] дає наступну характеристику 
ступеням відмороження вушної раковини: І 
ступінь – блідість (спазм судин), а згодом 
почервоніння шкіри; ІІ ступінь – транссудація 
з ушкоджених судин під епітелій, як наслідок 
– утворення пухирців з серозно-кров’янистим 
вмістом; ІІІ ступінь – некроз шкіри вушної 
раковини, іноді й хрящів. 

А.О. Гладков [7, 8], А.А. Лайко [16, 17, 
19], А.А. Лайко і Д.І. Заболотний [18], А.Г. 
Лихачов і співавтори [20], А.Г. Лихачов [21-
23], В.Т. Пальчун і М.О. Преображенський 
[27] розрізняють 4 ступеня відмороження ву-
шної раковини. За А.О. Гладковим [7, 8], А.Г. 
Лихачовим і співавтори [20], відмороження І 
ступеня – ціаноз шкіри, ІІ ступеня – набряк 
шкіри з утворенням пухирів, ІІІ ступеня – 
некроз шкіри і підшкірної клітковини, IV сту-
пеня – некроз хряща. За А.Г. Лихачовим [21-
23], В.Т. Пальчуном і М.О. Преображенським 
[27], І ступінь відмороження – припухлість і 
ціаноз шкіри; ІІ ступінь – утворення пухирів; 
ІІІ ступінь – некроз шкіри і підшкірної клітко-
вини; IV ступінь – некроз хряща. За А.А. Лай-
ком [16, 17, 19], А.А. Лайком і Д.І. Заболот-
ним [18], І ступінь відмороження вушної ра-
ковини характеризується розладом кровообі-
гу, що проявляється почервонінням шкіри 
раковини, в деяких місцях шкіри з’являються 
багряні плями, знижується її чутливість; ІІ 
ступінь супроводжується появою пухирів із 
серозним вмістом; ІІІ ступінь – тотальний 
некроз шкіри; IV ступінь – некроз усіх тка-
нин, в тому числі й хряща. 

Слід відмітити, що відмороження вушної 
раковини відбувається поступово. Патологічні 
зміни первинно розвиваються в судинах, а 
потім і в тканинах [16-19]. Клінічна симптома-
тика спочатку здається сприятливою, але через 
2-5 днів можуть з’явитися пухирі [16-19]. 

В.Г. Воячек [4] пропонує розрізняти 4 
форми відмороження вушної раковини: 1) 
безпосереднє зледеніння (від сухого морозу – 
10-120), яке є поверхневим і зустрічається, 
головним чином, у військовий час; 2) контак-
тне - при «субкритичній» тканевій температу-
рі (у авіаторів і танкістів при – 40-500), коли 
відмічається миттєве згортання білків від до-
торкання оголеної частини тіла до холодного 
предмету, відбиток форми якого залишається 
на ураженій ділянці тіла; 3) за типом «тран-
шейної ступні», коли діє ще і вологість, хоча 

б при слабкому холоді; 4) остуда. Патологоа-
натомічно розрізняються такі зони: тотально-
го некрозу; оборотних і оборотних дегенера-
тивних процесів та висхідних патологічних 
процесів; розлади іннервації і кровообігу [4]. 
Ступінь руйнування тим вищий, чим деталь-
ніше і поверхневіше розташовані ділянки, 
тобто чим більша дія холоду і чим гірші умо-
ви кровопостачання [4]. 

Ускладненнями відмороження вушної 
раковини можуть бути лімфангоїти, бешиха, 
правець, кісти вушної раковини [4]. В резуль-
таті відмороження може виникати перихонд-
рит вушної раковини [3, 7, 8, 11, 12, 20-23, 25, 
30, 34, 36]. Відмороження вушної раковини 
може призвести і до хондроперихондриту 
[24]. В.Д. Меланьін і співавтори [24] спостері-
гали це у 2 з 31 хворого на хондроперихонд-
рит вушної раковини. О.А. Євдощенко і А.Т. 
Шевченко [10], А.П. Іордан [13] вказують на 
розвиток хондродерматиту вушних раковин 
після відмороження. 

При асептичному некрозі відморожені 
частини відторгаються, а при інфікуванні ви-
никає волога гангрена. Залишається рубцева 
деформація вушної раковини [17, 19]. 

Внаслідок відмороження з’являються 
рубці і настає спотворення вушної раковини 
[32]. Після відмороження може розвиватись 
окостеніння вушної раковини [1, 2, 5, 6, 9, 26, 
28, 29, 31]. 

Нерідко після відмороження вушна ра-
ковина набуває підвищеної чутливості до дії 
низьких температур [27]. Шкіра вушної рако-
вини зразу після відмороження чи з часом 
може стати червоного чи синявого відтінку як 
наслідок виникнення тромбозу вен і стійкого 
порушення кровообігу [27]. 

Під час лікування з приводу відморо-
жень слід розрізняти надання першої допомо-
ги та місцеве лікування залежно від ступеня 
ураження [16-19]. Перша допомога при від-
мороженні вушної раковини виникає у зігрі-
ванні її теплою (370С) водою, обережному 
обтиранні спиртом [27]. Завдання першої до-
помоги потерпілим дітям із загальним замер-
занням полягає в швидкому відновленні кро-
вообігу. З цією метою проводиться зігрівання 
дитини, симптоматичне лікування [16-19]. 

При відмороженні І ступеня признача-
ється наступне лікування. А.Г. Лихачов і спів-
автори [20] рекомендують обробляти уражені 
ділянки 5% борним спиртом, здійснювати 
поступове зігрівання шляхом розтирання змо-
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ченою у спирті ватою, потім розтирання су-
хою ватою до почервоніння. А.К. Чаргейшвілі 
[34] вважає за необхідне відігріти вушну ра-
ковину розтиранням рукою або снігом. Ще 
краще розтирання виконувати змоченою у 
спирті ватою, а після того сухою ватою про-
терти аж до почервоніння, відмічає автор. В 
подальшому проти свербіння і жару застосо-
вується змазування йодом чи камфорною маз-
зю (з легким втиранням) декілька разів на 
день [34]. Л.А. Зарицький [11] після розти-
рання вушної раковини спиртом і масажу 
накладає пов’язку і укриває шаром вати. А.Г. 
Лихачов [21-23] радить обережно обтирати 
шкіру вушної раковини спиртом, а потім ва-
тою. 

О.І. Циганов і співавтори [33] пропону-
ють розтирання вушної раковини сухою ру-
кою чи м’якою тканиною, змоченою 70% ети-
ловим спиртом. О.О. Кіцера [15] радить вуш-
ну раковину обережно розтирати спиртовим 
розчином фурациліну 1:5000 або етиловим 
спиртом чи горілкою до відновлення кровоо-
бігу і одразу накладати ватно-марлеву 
пов’язку. 

А.А. Лайко [16, 17, 19], А.А. Лайко і Д.І. 
Заболотний [18] рекомендують вушну рако-
вину спочатку розтирати рукою, потім змоче-
ним у спирті ватним тампоном, але не снігом, 
бо він лише збільшує охолодження і може 
ушкодити шкіру, що в подальшому сприяє її 
інфікуванню. Застосовувати мазі чи жир під 
час розтирання протипоказано, вважають ав-
тори. Після відновлення кровообігу вушна 
раковина захищається пов’язкою, що склада-
ється з товстого шару вати [16-19]. 

При відмороженні вушної раковини ІІ 
ступеня здійснюються наступні лікувальні 
заходи. А.Г. Лихачов і співавтори [20] радять 
утворені пухирі розкривати і накладати 
пов’язку з цинковою маззю чи маззю білої 
осадкової ртуті, виразки і грануляції припіка-
ти паличкою ляпісу і застосовувати мазь Ви-
шневського. А.К. Чаргейшвілі [34] проводить 
розкриття пухирів з метою висушування по-
верхні змазування цинковою чи білою ртут-
ною маззю; змазування також періодично 3-
5% розчином ляпісу. 

Л.А. Зарицький [11] пропонує пухирі 
розтинати, але у суворо асептичних умовах і 
на відморожені ділянки прикладати мазі (10% 
стрептоцидову, дерматолово-ланолінову, гід-
рокортизонову, бальзам Шостаковського з 
персиковою або соняшниковою олією). При 

утворенні пухирів В.Т. Пальчун в М.О. Прео-
браженський [27] застосовують в’яжучі роз-
чини чи мазі, які сприяють їх підсиханню, чи 
ж, дотримуючись суворої асептики, пухирі 
розкривають і випускають з них вміст, а потім 
накладають мазьову пов’язку з антибіотика-
ми. А.Г. Лихачев [21-23] пухирі розкриває з 
дотриманням правил асептики і накладає 
пов’язку з цинковою маззю чи маззю з анти-
біотиками; грануляції припікає розчином ніт-
рату срібла, використовує мазь Вишневсько-
го. О.І. Циганов і співавтори [33] розкривають 
пухирі і накладають стерильні пов’язки з маз-
зю, що містить глюкокортикостероїдні препа-
рати. 

О.О. Кіцера [15] радить пухирі відкри-
вати за асептичних умов, на ерозивні поверхні 
накладати мазі «Лорінден», «Оксикорт», «Ло-
какортен», левоміцетинову, дерматолово-
ланолінову та ін. А.А. Лайко [16,19], А.А. 
Лайко і Д.І. Заболотний [18] пухирі розріза-
ють у стерильних умовах, на відморожені 
ділянки накладають антисептичні мазі. 

При відмороженні вушної раковини ІІІ-
IV ступеня назначається наступне лікування. 
А.Г. Лихачов і співавтори [20] при змертвінні 
ділянок вушної раковини пропонують раннє 
видалення змертвілих тканин. А.К. Чаргейшві-
лі [34] вважає, що при відмороженнях ІІІ сту-
пеня (при некрозі) треба спочатку видаляти 
змертвілі ділянки чи ж вичікувати утворення 
демаркації, виразкову поверхню змазувати 
нітратною маззю. При відмороженні ІІІ ступе-
ня Л.А. Зарицький [11] рекомендує видаляти 
змертвілі ділянки, а далі застосовувати 10% 
стрептоцидову, 5% синтоміцинову і 2% лево-
міцетинову мазі, мазь Вишневського, локакор-
тенову мазь, оксикорт та ін. Для поліпшення 
кровообігу рекомендується застосовувати ре-
човини, які викликають місцеве подразнення 
[11]. З цією метою слід двічі на день робити 
примочки з теплою водою (30-400), змазувати 
вушну раковину риб’ячим жиром з невеликою 
кількістю скипидарового масла [11]. 

В.Т. Пальчун і М.О. Преображенський 
[27] при некрозі видаляють змертвілі тканини, 
накладають серветки, просочені бальзамом 
Шостаковського, призначають сульфаніламі-
дні препарати і антибіотики. А.Г. Лихачов 
[21-23] при некрозі видаляє змертвілі ділянки 
тканин, застосовує бальзам Шостаковського, 
антибіотики і сульфаніламіди. О.І. Циганов і 
співавтори [33] при ІІІ ступені відмороження 
накладають стерильні мазеві пов’язки. 
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О.О. Кіцера [15] відмічає, що відморо-
ження ІІІ ступеня здебільшого вимагає секвес-
тротомії хряща та хірургічної обробки шкіри. 
Застосовуються антибіотики, місцево – проте-
олітичні ферменти (наприклад, 0,1% розчин 
трипсину чи хімотрипсину в ізотонічному роз-
чині хлориду натрію). А.А. Лайко [16, 17, 19], 
А.А. Лайко і Д.І. Заболотний [18] при відмо-
роженні ІІІ-IV ступеня рекомендують робити 
насічки або висікання змертвілих ділянок, щоб 
прискорити їх муміфікацію і відторгнення. 
Іноді доводиться робити некректомію і накла-
дати антисептичні пов’язки, підкреслюють 
автори. Безперечно, при усіх випадках відмо-
роження треба дбати про загальний стан паціє-
нта, активно боротись з інтоксикацією та інфе-
кціями, дотримуватись правил харчування [16-
19], а також А.Г. Лихачов [21-23], В.Т. Паль-
чун і Н.А. Преображенський [27] пропонують 
застосовувати антибіотики, сульфаніламіди, 
О.О. Кіцера [15] – антибіотики при ІІІ ступені 
відмороження вушної раковини. Призначають-
ся вітаміни, особливо у дітей [11]. Хворі з від-
мороженням III-IV ступеня госпіталізуються 
[21-23]. При загальному змерзанні треба не-
гайно приступити до зігрівання дитини, вико-
ристовуючи загальновідомі методи [16-19]. 

При відмороженнях вушних раковин 
всіх ступенів слід призначати фізичні методи 
лікування (ультрафіолетові промені, місцева 
дарсонвалізація, УВЧ та ін.) [20-23, 27, 32, 33]. 

При І ступені відмороження вушна ра-
ковина обігрівається лампою Мініна чи солю-
ксом по 20 хв 2-3 рази на день [32, 33]; при ІІ 
ступені А.К. Чаргейшвілі [34] рекомендує 
застосування УВЧ, еритемних доз ультрафіо-
летового випромінювання, дарсонвалізацію. 
О.І. Циганов і співавтори [32] підкреслюють, 
що при відмороженні ІІ ступеня фізіотерапія 
залежить від вибраного отоларингологом ме-
тоду лікування (відкритий чи закритий). При 
відкритому методі вушна раковина щоденно 
обігрівається лампою солюкс чи рефлектором 
Мініна (20-30 хв 2-3 рази на день) [32, 33]. 
При зменшенні ексудативних явищ прово-
диться стимуляція процесів регенерації ульт-
рафіолетовим випромінюванням по 0,25-0,5 
біодози на раневу поверхню 1 раз на день [32-
33] і 2-4 біодози сегментарно чи на здорові 
ділянки навколо ділянки ураження [32]. При 
лікуванні закритим способом після розкриття 
пухирів і накладання мазьових пов’язок вико-
ристовується електричне поле УВЧ в нетеп-
лових і малотеплових дозах (5-8 хв на протязі 

8-10 днів). Процедури можуть відпускатися 
через пов’язку [32]. На думку А.А. Лайка [16, 
17, 19], А.А. Лайка і Д.І. Заболотного [18], 
при ІІ ступені відмороження можна застосо-
вувати ультрафіолетове опромінювання, 
струми УВЧ, солюкс-лампу. 

При ІІІ ступені відмороження необхідно 
прискорити відмежування некротичних діля-
нок тканини [32]. Незалежно від способу лі-
кування призначається електричне поле УВЧ 
(тривалість процедури – 12-15 хв, кількість їх 
на курс лікування залежить від перебігу про-
цесу). Після відторгнення некротичних діля-
нок слід стимулювати епітелізацію ультрафі-
олетовим опромінюванням [32]. О.І. Циганов і 
співавтори [33] пропонують УВЧ-терапію 
через пов’язку по 15 хв щоденно. Після відто-
ргнення некротичних тканин здійснюється 
ультрафіолетове опромінювання по 1 біодозі 
1 раз на день для стимулювання регенерації 
епітеліального покриву, після чого наклада-
ється стерильна мазьова пов’язка [33]. А.А. 
Лайко [17, 19] вважає, що при відмороженні 
ІІІ – IV ступенів доцільно призначати ультра-
фіолетове опромінювання і УВЧ. 

При рубцях застосовується ультрафо-
нофорез гіоксизону, аміназину чи витяжок із 
лікувальної грязі [32]. Грубі дефекти вушних 
раковин усуваються шляхом пластичних опе-
рацій [32]. 

З профілактичною метою при сильних 
морозах, якщо вуха не закриті, вушну ракови-
ну слід розтирати сумішшю кухонної солі з 
алкоголем (горілка, коньяк) чи ж перед вихо-
дом на вулицю змазувати вушні раковини 
вазеліном, жиром чи іншими маслянистими 
речовинами [34]. А.А. Лайко [16], а також 
А.А. Лайко і Д.І. Заболотний [18] пацієнтам 
перед прогулянкою вушні раковини рекомен-
дують змазувати жиром. Для профілактики 
повторних відморожень Л.А. Зарицький [11] 
радить витирати вушну раковину спиртом або 
змазувати її органічним жиром перед тим, як 
вийти з приміщення у холодну пору року. 

В прогностичному відношенні відмо-
роження І і ІІ ступеня цілком загоюється без 
порушення вигляду раковини [34]. Після від-
мороження ІІІ ступеня залишаються різної 
величини деформації, можлива часткова чи 
повна втрата вушної раковини [34]. 

Остуда. Остуда вушної раковини (pernio 
auriculae) – ураження шкіри, що розвивається від 
слабкої, але тривалої дії холоду і вологості повіт-
ря [4, 14, 15, 35]. Захворювання ще називається 
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«примороженням вушної раковини» [16-19]. В.Г. 
Воячек [4], А.А. Лайко [16, 17, 19] відносять 
остуду до одного з видів відмороження вушних 
раковин. О.О. Кіцера [15] визначає остуду як 
хронічне відмороження вушних раковин. 

Найчастіше остуда зустрічається восе-
ни, коли тривалий час діє холод, причому 
зовсім необов’язково має бути температура 
нижча за 00С [14, 16-19, 35]. В.И. Воячек [4] 
підкреслює, що при остуді не вимагається 
великого холоду; але зате необхідні сприяючі 
фактори; це ураження близьке до дерматозів, 
сприяючими його виникненню є метеорологі-
чні фактори (вологість), механічне утруднен-
ня кровообігу, зниження місцевої та загальної 
опірності організму, дія холоду, що повторю-
ється, трофоневрози та ін. О.І. Циганов і спів-
автори [32] відмічають, що остуда вушної 
раковини виникає внаслідок постійної трива-
лої дії низької температури, яка не викликає 
відмороження, але веде до паретичного стану 
капілярів. Захворювання виникає в осіб, які 
постійно працюють на відкритому повітрі, в 
холодильних камерах та ін. [15]. Ураженню 
сприяє гіповітаміноз С і А, недостатність хар-
чування, диспротеїнемії, функціональне по-
рушення ендокринних залоз, нервові розлади, 
хронічні інфекції та інтоксикації (малярія, 
сифіліс, туберкульоз) [35]. Найчастіше остуда 
виникає в ослаблених дітей [16-19]. В її роз-
витку велике значення має функціональна 
недостатність капілярів і дрібних судин шкіри 
з прихованим перебігом, а також знижений 
опір їх до холоду, що приводить тканини в 
стан гіпоксії [35]. Клінічні прояви захворю-
вання – також результат непрямого ушко-
джуючого впливу холоду на тканини, а вини-
каючих в ділянці ураження рефлекторних 
судинних порушень, які викликають спазм 
артеріол, пасивну гіперемію і підвищення 
судинної проникності (набряк) [35].  

Остуда проявляється гіперемією і синя-
вою вушних раковин, незначною болючістю і 
парестезіями [32], виникненням на шкірі ву-
шних раковин щільних ціанотичних інфільт-
ратів [34] синяво-червоного кольору з чіткими 
чи стертими окресленнями припухання [35]. 
Шкіра на уражених ділянках буває набряк-
лою, напруженою, блищить, холодна на до-
тик, при натискуванні болюча [35], синя, пас-
тозна [15]. Іноді на ній можуть спостерігатися 
фолікулярні вузлики. Зрідка захворювання 
проявляється у формі розлитої еритеми, на 
фоні якої з’являються плоскі, синяво-

рожевого забарвлення, м’які, нерідко обмеже-
ні вузли, що іноді западають в центрі, а також 
тріщини і пухирі [35], екскоріації [34] чи на-
віть виразкування [34, 35]. Приєднання вто-
ринної інфекції веде до утворення кірок і ак-
тивізації виразкового процесу [35]. Стерта і 
атипова остуда проявляється у вигляді синя-
вих плям, що нагадують ексудативну еритему, 
чи розлитих еритем, іноді з осередками гіпер-
кератозу, а також цяточкових папул з рогови-
ми кірочками в центрі [35]. Розвиток остуди 
частіше супроводжується відчуттям свербіння 
і жару, що переходить при зігріванні і розти-
ранні ушкоджених ділянок в біль [35]. 

При остуді в подальшому настає відмо-
роження і некроз [4], також можливе вико-
нання хронічного хондродерматиту вушних 
раковин [16, 18]. 

При лікуванні хворих з вушної ракови-
ни слід перш за все виключити вплив на неї 
низьких температур [14, 16, 17, 19, 32]. Доці-
льним є призначення загальнозміцнюючих 
засобів, повноцінне харчування, препарати 
кальцію, заліза, миш’яку, вітаміни С, РР, А, 
В1, В6 [35]. Рекомендується обмивання ураже-
ної ділянки водою з додаванням в’язких речо-
вин [34]. Крім того, періодично застосовуєть-
ся розтирання вушних раковин етиловим 
спиртом [34], камфорним спиртом [35]. Перед 
прогулянкою вушні раковини слід змазувати 
жиром [16, 17, 19]. При тріщинах і вираз ку-
ваннях треба накладати пов’язки з 10% дер-
матоловою маззю, з маззю Мікулича, перуан-
ським бальзамом [35]. 

З метою відновлення тонусу судин при-
значаються контрастні ванночки для ніг, кон-
трастні компреси на ділянку вушних раковин і 
дарсонвалізація останніх (5-8 хв щоденно, 10-
15 процедур на курс лікування) [32]. Одноча-
сно проводиться дарсонвалізація бічної пове-
рхні шиї. При неефективності можна провести 
індуктотерапію (ЕВТ-1) ділянки вуха через 
день (тривалість процедури - 7-10 хв, до 10 на 
курс лікування) [32]. Показане опромінюван-
ня кварцевою лампою [15-19, 35], яке усуває 
сверблячку та явища хронічного дерматиту 
[16-19]. Застосовується масаж [15, 35] з вти-
ранням камфорно-діахільної мазі [35]. Хворо-
го навчають самомасажу вушних раковин, 
завушних ділянок і бічних ділянок шиї [32]. 
Необхідно оберігати уражені тканини від хо-
лоду, вологи [35]. Пов’язки, що можуть по-
рушити периферичний кровообіг, необхідно 
зняти [35]. Особам, які страждають на остуду 
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вушних раковин, не можна працювати в холо-
дних приміщеннях, а також на холодному 
повітрі [35].  

Таким чином, відмороження вушної ра-
ковини зустрічається доволі часто, розвива-
ється під дією низької температури і підвище-
ної вологості. Відмороження вушної ракови-
ни, за даними різних авторів, може бути трьох 
або чотирьох ступенів. Ускладненнями відмо-

роження можуть виявитися лімфангоїти, бе-
шиха, правець, кісти вушної раковини, пери-
хондрит вушної раковини, спотворення вуш-
ної раковини. Лікування залежить від ступеня 
відмороження. Остуда вушної раковини ви-
никає від тривалої дії холоду і тривалої воло-
гості. Проявляється різними змінами вушної 
раковини. Лікування при цьому проводиться 
загальне і місцеве. 
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